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Op maandag 9 januari maakte eer^te-mini)ter Dehaene 
het in de voorbije nacht bereikte Voeren-kompromid bekend. 
Een paar uur later dtelde het VU-partijbe^tuur vaöt dat de 
PS er nog maar eeru) in ge<)laagd wad het hele land aan zijn 
chantage te onderwerpen en dat de Vlaanwe regerings
partijen, CVP en SP, zich in de verdediging hadden laten 
dwingen. Het waj het begin van een verwarde politieke 
week. Om de lezer wegwijs te maken in deze wirwar van 
gebeurtenissen zetten wij de feiten nog eens op een rijtje. 

M a a n d a g 9 januari. O m 5u. in 
de m o r g e n deelt eers te-minis ter 
D e h a e n e aan de voltallige mi
n i s te r raad mee da t er een k o m -
promis r o n d Voeren bere ik t is. 
J o s é Smeets zal b u r g e m e e s t e r 
v a n Voeren w o r d e n . D e V U 
wijst he t Verloren. MaandagAsstrsx-
promis af. 

D i n s d a g 10 januari. D e b roe r s 
H a p p a r t zeggen t ev reden te zijn 
me t ne t akkoord , de Voerenaa r s 
wijzen he t af. D a t doen ook de 
kommentaa r sch r i jve r s in de 

MAARTSE BUIEN OP KOMST? 
» • • «-

H
et is bitter om vast te stellen 
dat José Happart er nu ook 
nog in geslaagd is om binnen 
de Vlaamse regering de boel 

op stelten te zetten. Dat komt 
ervan wanneer Vlaamse partijen 
in de federale regering met zich 
laten sollen en diezelfde partijen 
in de Vlaamse regering hun mooie 
woorden niet in daden durven 
omzetten. Want hoe anders moet 
de krisis van de afgelopen week 
geëvalueerd worden ? 
Eerste-minister Jean-Luc De
haene (CVP) en vice-premier 
Vandenbroucke (SP) sloten een 
voor Vlaanderen vernederend ak
koord waarbij zij aan de Frans-
taligen de kans geven zich in 
Vlaamse binnenlandse zaken te 
mengen. Over de interpretatie 
van dat akkoord bestaat grote 
verwarring, wat duidt op slechte 
afspraken. De Vlaamse woord
voerders vergelijken het kompro-
mis met ,,een lege doos ", de Frans-
taligen hebben het over „een 
ferme stap in de goede richting", 
met name het doorbreken van de 
taalgrens-staatsgrens. 
De krisis binnen de Vlaamse re
gering is ontstaan omdat de 
Vlaamse minister-president de in

druk verwekte dat hij zich bij het 
akkoord aansluit. Uit deze hou
ding kon de pubheke opinie op
maken dat ook de VU-minister in 
de Vlaamse regering dezelfde me
ning deelt, wat niet het geval is. 
Verontrust door deze gang van 
zaken dreigde de VU er mee haar 
minister uit de Vlaamse regering 
terug te trekken, zij wenst op geen 
enkele wijze bij het kompromis 
betrokken te worden. Dat dit ver
moeden niet loos was is achteraf 
gebleken uit een bericht in De 
Morgen. De krant schrijft letter
lijk: „In kringen van de Vlaamse 
regering wordt luidop geopperd 
dat Dehaene zelf het antwoord 
van Van den Brande neerpende. 
De federale premier wilde er ze
ker van zijn dat de minister-pre
sident tijdens zijn afwezigheid — 
Dehaene zat toen op het vhegtuig 
naar Polen - geen onbesuisde 
dingen zou doen." En De Morgen 
verduidelijkt: ,,Een week geleden 
bemoeilijkte Van den Brande met 
een stoer communiqué de onder-
handehngen over Voeren. E^n 
keer is genoeg, dacht Dehaene." 
De vrees van de Volksunie was 
dus gegrond, vandaar ook de uit
val van voorzitter Bert Anciaux 

Vlaamse k r a n t e n . C V P en S P 
ve rded igen he t akkoord , de 
CVP-voorz i t t e r n o e m t het ak
k o o r d zelfs „een lege d o o s " voor 
de Frans ta l igen . Vlaamse Voe
r enaa r s k o m e n o p he t C V P -
sekre ta r iaa t in Brussel luid
ruch t ig h u n bek l ag doen . 

W o e n s d a g 11 januari. V U , 
V L D en Voerbe langen delen 
mee da t zij met he t a k k o o r d 
n a a r de R a a d van Sta te t r ekken . 
In de K a m e r w o r d t D e h a e n e 
onde rv raagd , hij kri jgt app laus 

aan het adres van Luc Van den 
Brande, die furieus reageerde en 
de VU-voorzitter enkele onvnen-
dehjkheden naar het hoofd slin
gerde. Iedereen verdedigt zich na
tuurlijk zoals hij gebekt is, maar 
enig sérieux is zelfs in de politiek 
wensehjk. Nu is het best mogelijk 
dat de VU-voorzitter voortva
rendheid kan verweten worden 
maar, zou je op den duur niet gaan 
beginnen twijfelen ? 
Luc Van den Brande heeft zich de 
voorbije jaren een imago van 
Vlaamse kordaatheid opge
bouwd, daar is iedereen het over 
eens. Juist daarom roept de be
reidwilligheid van de Vlaamse mi
nister-president tegenover het re
cente Voeren-kompromis zoveel 
vragen op. 

Het is goed dat de partijraad van 
de Volksunie (zaterdag j.l . te St.-
Niklaas bijeen) de zaken duidelijk 
heeft gesteld. De Vlaamse rege
ring laat Johan Sauwens, minister 
voor Staatshervorming, het ini
tiatief nemen om het kompromis 
rechtskundig te laten doorlichten, 
nieuwe initiatieven ten gunste van 
de Vlaamse Voerenaars te ont
wikkelen en de voogdij over deze 
Limburgse gemeente ten volle te 
handhaven. 

Bovendien, en dit is toch wel 
belangrijk, moet dé Vlaamse re
gering in de maand maart po-

van de reger ingspar t i jen . In 
Voeren k o m t de g e m e e n t e r a a d 
samen . O p hciar n ieuwjaars re 
ceptie ve rded ig t CVP-voorz i t -
te r Van H e c k e nogmaa l s he t 
a k k o o r d en ook hij krijgt a p 
p laus . Hij daag t J o s é H a p p a r t 
ui t to t een o p e n b a a r TV-deba t . 
Alle Vlaamse ku i tuur - en strijd-
veren ig ingen v e r w e r p e n he t 
k o m p r o m i s . 

D o n d e r d a g 12 januari . In de 
Vlaamse r aad w^ordt minis ter-
p res iden t Van d e n B r a n d e on
de rv raagd . VU-frakt ievoorz i t -
te r Pau l Van G r e m b e r g e n toon t 
aan da t he t a k k o o r d een in
meng ing is in Vlaamse b innen
landse zaken . VU-voorz i t t e r 
A n c i a u x dre ig t er mee minis ter 
S a u w e n s uit d e Vlaamse re -

f er ing te t r ekken . H e t is vo lop 
risis in de Vlaamse reger ing . 

Vrijdag 13 januari. E v e n n a de 
m i d d a g k o m t he t partijbestuiu^ 
van de V U in spoedzi t t ing bn-
een. Ach te ra f w o r d t vo lgende 
mede l ing verspre id . 

litieke konklusies trekken uit de 
studie inzake de transferten in de 
Sociale Zekerheid. 
Toch willen wij niet te vroeg vik-
torie kraaien. De gehele of ge
deeltelijke federalisering van de 
SZ is voor de federale regering een 
moeilijke klip. En nu komen vrij 
terug bij het begin van dit kom-
mentaar. CVP, SP en VU kunnen 
in maart deze federalisering wel 
eisen maar wat moeten Dehaene-
Vandenbroucke daar in de fede
rale regering mee aanvangen? 
Een nieuwe krisis meemaken en 
weer een onduidelijk kompromis 
sluiten? Of vallen? Of de ijskast? 
Of de belofte het dossier nog maar 
eens deskundig te laten onder
zoeken ? Maartse buien, dus ! 
Wat de lente '95 brengt is on
voorspelbaar. Vast staat dat de 
Volksunie op 11 en 12 maart in 
kongres samenkomt en dat daar 
zowel de Vlaamse zelfstandigheid 
als de Sociale Zekerheid op de 
agenda staan. 

Het voorbije ,,weekje Voeren" 
heeft nog maar eens aangetoond 
dat , ,Happart meer is dan Hap
part" en dat de nakende verkie
zing van een eigen, onafhankelijk 
Vlaams parlement (op een voor
lopig onbekende datum) een ge
beurtenis wordt om naar uit te 
kijken! 

Maurits Van Liedekerke 

„ D e V U meen t da t een diu-
delijke s t ra tegie van de Vlaamse 
Rege r ing een a n t w o o r d moe t 
v o r m e n op de Waa l se agressie . 
H e t a n t w o o r d v a n minis te r -pre
s ident Van d e n B r a n d e laat ter 
zake een aanta l v r agen onbe 
a n t w o o r d . 

E^n u n a n i e m V U - P a r t i j b e s t u u r 
heeft mmis t e r J o h a n S a u w e n s , 
fraktieleider Pau l Van G r e m 
be rgen en voorz i t t e r Ber t An
c iaux de o p d r a c h t gegeven een 
d i e p g a a n d ge sp rek te h e b b e n 
me t min is te r -pres ident Van den 
B r a n d e en minis ter D e Batseher 
over de s te lhngen v a n de V U , 
zoals deze gis teren v e r w o o r d 
Vlierden d o o r P a u l Van G r e m 
bergen . 

O p basis van een gesp rek deze 
voo rmiddag , heeft min is te r -pre 
s ident Van den B r a n d e laten 
bli jken da t hij mee een oploss ing 
om ui t deze krisis te g e r a k e n wil 
zoeken . 

D e V U zal o p basis v a n he t 
vo lgende ge sp rek én op basis 
van he t Vlaams R e g e e r a k k o o r d , 
s amen me t h a a r minister, h a a r 
ve rde re h o u d i n g bepa len . " 

In de late n a m i d d a g bezoek t een 
VU-de lega t i e minis ter p res iden t 
Van den B r a n d e en minis ter D e 
Batselier. 's Avonds deba t t e r en 
Van H e c k e en H a p p a r t op de 
kommerc ië le zender . 

Zaterdag 14 januari. In St.-
N ik l aas k o m t d e VU-pa r t i j r a ad 
samen . D e r aad geeft zijn goe-
keu r ing a a n vo lgend 7 p u n t e n 
p r o g r a m m a : 

„ D e Par t i j r aad v a n de Volks
unie heeft kenn i s g e n o m e n van 
de resu l ta ten van he t ge sp rek 
da t g i s t e renavond plaa ts v o n d 
tussen min is te r -pres iden t Luc 
Van den B r a n d e , minis ter D e 
Batsel ier en de VU-de lega t i e 
b e s t a a n d e uit fraktieleider Pau l 
Van G r e m b e r g e n , minis ter J o 
h a n S a u w e n s en a lgemeen voor
zi t ter Ber t Anc iaux . 

Onafgez ien v a n de inhoudeh jke 
p u n t e n d r u k t e n d e Vlaamse mi
n is te r -pres ident en de vice-mi
nis ter p res iden t de poUtieke wil 
ui t om to t een a k k o o r d met de 
V U te k o m e n o m op die wijze 
he t V laams R e g e e r a k k o o r d m e t 
g ro te ge loofwaardigheid v e r d e r 
uit te voeren . 

(Lee>) verder btz. 5) 
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DOORDEWEEKS 
• Volgens een huisknecht 
had Priitó Charles de ge
woonte 's nachts in pyama de 
tuin in te glippen om daar in 
open lucht te vrijen met Ca
milla Parker. 

• Uit een rapport bleek dat 
in België 200.000 zestiffplus-
sers in armoede Teven. 
107.000 ouderen leven van 
een gewaarborgd inkomen, 
97.000 leven van een be
staansminimum . 

• Sabena en Luxair voeren 
besprekingen over een nau
were samenwerking die o.m. 
moet toelaten dat de Sabena-
vloot en -piloten uitgevlagd 
w^orden naar Luxemburg, 
zoals eerder al gebeurde met 
de Belgische koopvaardij
vloot. Hierdoor zou Sabena, 
waar de staat meerderheids
aandeelhouder is, ontsnap
pen aan de hogere soci^e 
bijdragen in België. Sabena 
en Luxair zouden een for
mule uitdokteren die geen 
wets^vijziging vereist, zodat 
de regering de uitvlagging 
niet kan verhinderen. 

• Eind vorige week werd 
JacquM Gaillot, de bisschop 
van het Franse Evreux door 
Rome verplicht ontslag te 
nemen. Het protest tegen 
Rome neemt toe in Frank
rijk en bij ons. Kardinaal 
Danneels betreurde het ont
slag. Gaillot nam het op 
voor de verdrukten en mar
ginalen, voor homo's en de 
abortuspil, voor de afschaf
fing van het priestercelibaat 
en voor het gebruik van kon
dooms in de strijd tegen aids. 
Gaillot werd ook een te ei
gengereid en mediageil op
treden verweten. 

H In de Waalse bou\vsektor 
werden vier zwendelaars 
aangehouden voor koppel-
bazerij en fiskale fraude. Het 
brein in het netwerk w âs 
Franco D i Rupo, de broer 
van de PS-vice-premier. 

• In het BRTN-programma 
D e Zevende Dag komen 
vooral CVP- en SP-poIitici 
aan de bak. Sedert septem
ber 1993 hebben 48 CVP-
ers hun zeg gekregen, 44 
SP-ers, Z4 VLD-ers, 19 VU-
ers, 15 Agalev-ers en 3 Blok
kers. Dat antwoordde mi
nister Weckx op een vraag 
van het Vlaams Blok. 

• Als J . M . Le Pen pre
sident van Frankrijk -wordt, 
wil hij onmiddellijk drie mil
joen migranten terug naar 
huis sturen en de guillotine 
opnieuw invoeren. 

• De Antwerpse korrekti-
onele rechtbank besliste dat 
zeven eigenaars van iveek-
endhuisjes op de Brechtse 
Heide hun woning moeten 
afbreken en het beschermd 
gebied in zijn oorspronke
lijke staat moeten herstel
len. 

• TV-Limburg komt nog 
deze maand op de kabel in 
Voeren. Totnogtoe w^eigerde 
de Luikse kabelmaatschap
pij Intermosane de regionale 
televisiezender op de Voe-
rense kabel te zetten. 

TSJETSJENIË 
Na afloop VcUi het partijbestuur 
van de Volksunie van maandag 
16 januari jl. w^erd een pers-
mededeUng verspreid over Tdjet-
djenië. Het bestuur „wenst zijn 
afgrijzen uit te spreken over de 
bUjvende moorddadige Russi
sche agressie" Ln de autonome 
republiek. 

De VU stelde vast „dat de Rus
sische leiders bijlange niet alle 
vreedzame middelen hebben 
aangewend om een gewapend 
konflikt te vermijden. De oorlog 
is ontaard in een niets ontziende 
slachtpartij waarbij de Russi
sche agressor onschuldige biu--
gers slachtoffert en alle hiuna-
nitaire en internationale rechts
regels aan zijn laarzen lapt. De 
mensenrechten worden massaal 
geschonden, o.m. door de be
schieting van scholen en zie
kenhuizen. E^n en ander toont 
aan hoe ver Rusland nog ver
wijderd is van het naleven van 
de echte demokratische spel
regels. 

De internationale gemeenschap 
mag in dit konflikt niet langer 
doen alsof het een interne Rus
sische aangelegenheid is, temeer 
daar dit konflikt dreigt over te 
slaan op de rest van de Kau-
kusus. Daarom moet o.m. de 
Minister van Buitenlandse Za
ken een zeer luid protest laten 
horen, moet alle internationale 
hulp aan Rusland onmiddellijk 
worden geblokkeerd en dienen 
vredesonderhandelingen te 
worden opgestart." 

120 JAAR 
DAVIDSFONDS 
Met een koUoquium over "Cul
tuur tussen massa en elite" zette 
het Davidsfonds zaterdag haar 
jubileumjaar in. Het katolieke 
kultuurfonds viert dit jaar zijn 
120ste verjaardag. Het werd op
gericht in 1875 door kanunnik 
David. Vandaag is het Davids
fonds met 75.000 gezinnen-le
den en een 600-taI plaatselijke 
afdelingen de grootste kulturele 
vereniging. 

Op het kolloquium zelf gaven 
enkele vooraanstaande profes
soren hun visie op kuituur en de 
rol van het Davidsfonds in de 
verspreiding dsiarvan. DF-on-
dervoorzitter Albert Doucet ver
tolkte de mening van het Da
vidsfonds. De Vlaamsgezinde 
katolieke kultuurorganisatie is 
steeds opgekomen voor belang
rijke waarden. „Het doet dat nu 
nog", verduidelijkte Doucet, 
„blijvend geïnapireerd door eigentijdé 
vertaalde evangelutcbe waarden. 
Voorbljge^treejde kriticidu het öpook 
van de verzuiling zien opdoemen, 
ö tellen wij geruót. Wij zijn de ver
zuiling voorbij. We weten waar we 
achter dtaan, wat oru niet belet voor 
samenwerking open te étaan, maar 
alleen met partners en opdrachten 
die wij zelf kiezen. Niemand moet 
ons een pluralisme doen aanhangen 
dat iedereen hetzelfde grijze maat
pak aanmeet." 

VREDES-
EILANDEN 
Volgens de eerste k a m p a ^ e -
resultaten lag er vijftig miljoen 
in de hoed w^aarmee Vredes-
eilanden Vlaanderen rondtrok 
onder het motto Er is een Rwanda 

dat vrede wil. Hoewel de aktie 
ongeveer evenveel steun ople
verde cJs de kampagne vjui vo
rig jaar, was ze dit jaar in-
houdeüjk kwalitatief sterker. 
Naar schatting tienduizend vrij
willigers waren op de been. Het 
vrtj-willigers-werk voor de derde 
wereld kende na enkele suk-
sesvoUe jaren een beetje een 
terugval. De Vredeseilanden-
aktie hjkt de trend weer in po
sitieve zin om te buigen. 

BRANDWEER 
Minister Vande Lanotte 
smoorde deze w^eek gauw^ gauw 
een nieuw kommunautair 
brandje in Voeren. Letterlijk. 
De vrijwillige brandweer van 
het naburige Herve moet ook in 
Voeren de brandveihgheid ver
zekeren. Huub Broers had na
mens de Vlaamse Voerenaars bij 
de Vaste Kommissie voor Taal-
toezicht klacht ingediend omdat 
de brand-weer van Herve geen 
Nederlandskundigen onder 
haar vrijwilligers telt. Het 
spreekt voor zich dat dit de 
brandveiligheid in de Lim
burgse gemeente niet ten goede 
komt. De Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht (VKT) heeft de 
Vlaamse Voerenaars gelijk ge-

f even. De Vlaamse Voerenaars 
ebben recht op een Vlaamse 

dienstverlening inzake brand
weer en brandveUigheid. 

Nog vooraleer hij officieel op de 
hoogte was gebracht van de 
uitspraak van de kommissie, 
weigerde de burgemeester van 
Herve, de PSC-er André Smets, 
zich bij die uitspraak neer te 
leggen. „ Wij bevinden ons wel de
gelijk in en op Waals gebied, en wat 
Herve betreft zal ik, zolang ik bur
gemeester ben, nooit instemmen met 
enige taatdwang op het brandweer
korps", liet hij strijdlustig -we
ten. 

Hoewel het natuurlijk niet aan
gaat van de Hervenaars te ver
wachten dat ze Nederlands 
moeten leren indien ze vrij-wil-
liger bij de brand-weer willen 
zijn, hjkt het -wel een gewoonte 
te worden dat politici beneden 
de taalgrens weigeren zich bij 
uitspraken als die van de VKT 
neer te leggen. De uitspraak van 
de VKT is w êl niet bindend, 
maar slechts adviserend. Niet

temin klinkt het ons nogal straf 
in de oren dat een burgemeester 
zich zomaar kan permitteren 
aan te kondigen een dergelijke 
uitspraak botweg naast zich te 
zullen neerleggen. 

Iedereen verwachtte dus min
stens dat de h. Smets minstens 
op het matje geroepen zou -wor
den door Vande Lanotte. Maar 
zoals in dergelijke gevallen vaak 
gebeurt, bluste de minister het 
stro-vuurtje op kosten van de 
Vlamingen en zonder Smets te 
verontrusten. 

De oproepen vanuit Voeren zul
len voortaan beantwoord wor
den in de centrale van Verviers, 
waar nu al tweetalig personeel 
in dienst zou zijn. En als het 
•vrij-willig brandweerkorps van 
Herve-Battice naar Voeren 
moet uitrukken, dient meteen 
ook de brand-weer van Ton
geren verwittigd te -worden, zo
dat er met enige vertraging ook 
NederlandstaUge spuitgasten 
ter plaatse zullen zijn. De 
Vlaamse Voerenaars zullen voor 
de preventierapporten over 
brandveiligheid ook een beroep 
kunnen doen op de brand-weer 
van Tongeren. Daarnaast gaat 
Vande Lanotte in Voeren op 
zoek naar Nederlandstalige -vrij
willigers voor de brand-weer. 

VANGINDER-
DEUREN 
Trouwe lezers zullen zich de 
bijdrage over de pro-vincieraad 
van Vlaams-Brabant herinne
ren ("De subtiliteit van de aan
vraag", WIJ, 4 januari jl.) 
waarin melding gemaakt werd 
van de eed-weigering van 
Vlaams Blokker Etienne Vang-
inderdeuren uit Liedekerke. "Den 
Broeder" -wou alleen trouw z-we-
ren aan Vlaanderen, en toen dat 
niet mocht, liet hij zich zelfs 
manu militari uit de gotische 
raadszaal van het stadhuis van 
Leuven zetten. Zijn spektakel
stuk leverde hem groot sukses 
op bij de Tak-militanten die 
voor het stadhuis de splitsing 
van het kiesarrondissement 
Brussel-Hcdle-Wvoorde aan 
het eisen waren. 

Naar we uit goede bron konden 
vernemen -was het niet de haat 
tegen België noch de hefde voor 

Vlaanderen die aan de basis 
lagen van de keelkrop die Vang-
inderdeuren verhinderde de ge
ijkte eedformule over de lippen 
te krijgen. Laat staan dat deze 
motivatie Vanginderdeuren zo 
na aan het hart zou hggen dat hij 
er een provinciaal mandeiat voor 
zou laten schieten. 

De waarheid achter de stunt is 
heel wat minder edel, en gaat 
terug tot de samenstelling van 
de pro-vinciale kieslijst van het 
Vlaams Blok in het kiesdistrikt 
van de Liedekerkenaar. De lijst 
was al geruime tijd klaar. Maar 
naargelang de verkiezingen na
derden, steeg de onvrede bij een 
plaatsehjke Vlaams Blok-frciktie 
over het twijfelachtig allooi van 
de kandidaat die de tweede 
plaats op die lijst bekleedde. 
Vanginderdeuren loste dit pro
bleem op door simpel-weg een 
tweede voordrachtslij st te laten 
cirkuleren en handtekenen door 
alle kandidaten, behalve de ge-
•wraakte die in het onge-wisse 
werd gelaten. 

De gewraakte kandidaat mocht 
dan volgens een aantal Vlaams 
Blokkers onder wie Vanginder
deuren van twijfelachtig allooi 
zijn, hij beschikte w êl over en
kele nuttige relaties in de hogere 
Blok-besturen die vonden dat 
de "coup" van den broeder niet 
door de beugel kon. Vangin
derdeuren -werd een interne 
sanktie opgelegd door het na
tionaal partijbestuur van het 
Blok: op straffe van uitsluiting 
uit de partij mocht den Broeder 
w êl verkozen -worden in de Pro-
-vincieraad en er zelfs de eed 
afleggen, maar niet zetelen. 
Waarop hij maar besloot zijn 
interne disciplinaire straf voor 
de buitenwereld om te zetten in 
een Vlaamsnationaal bravoere-
stukje. 

GESCHRAPT 
De socialistische bediendenvak
bond BBTK Gewest Brussel-
Halle-Vilvoorde heeft 21 leden 
geschrapt die op 9 oktober kan
didaat waren op een Vlaams 
Blok-lijst of een Front National-
lijst. Onder hen o.m. Nadine 
Lemmens, de FN-verkozene die 
in Brussel de eed aflegde al 
Hitler-groetend. Aangezien ook 
Vanginderdeuren prat gaat op 
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DOÖRDMiS 
boord te gooien, maar hen te 
bekeren. GEEN SCHOTELVOD 

zijn lidmaatschap van de so
cialistische vakbond, en aan al 
wie het -wil horen zegt dat ze 
hem toch niet zullen durven 
schrappen, vroegen we BBTK-
sekretaris Albert Faiut of dit 
klopt. Faust bevestigde ons dat 
er een geschorste uit Liedekerke 
bij de 21 was, maar ontkende 
dat het om Vanginderdeuren 
ging, die geen hd zou zijn van 
het BBTK. 

De socialistische vakbond 
A B W had al eerder een kruis
tocht tegen de vijfde kolonne 
van het bruine gevaar aange
kondigd. Het ACV volgde. Bij 
de liberale vakbond reageert 
men iets voorzichtiger op leden 
met extreemrechtse S3mipa-
tieën. Daar wordt het lidmaat
schap van de vakbond w êl ver
enigbaar geacht met het lid-
msiatschap van F N of Vlaams 
Blok, maar niet met het op
komen voor die partijen bij ver
kiezingen. 

Bij de vakbonden beseft men 

dat men met zulke stelling-
name's wel eens in eigen vlees 
zou kunnen snijden. Dit risiko 
•werd bij het A B W afgedaan 
met een geneeskundige verge
lijking: "als je een kankergezwel 
wegsnijdt, verliest de patiënt 
wel gewicht, maar gaat z'n ge
zondheid wel vooruit". 

Toch lijken het A B W noch de 
bediendenafdeling BBTK be
reid om alle bruine gezwellen 
weg te snijden. In sommige on
derafdelingen zou een radikaal 
hanteren van het scalpel de pa
tiënt immers wel eens kunnen 
laten leegbloeden. E^n intern 
onderzoek leerde de vakbonds-
top bvb. dat in Antwerpen 30% 
van de ABW-leden voor het 
Vlaams Blok stemt. De kon-
klusie was snel getrokken. 

De vakbond beklemtoont ook 
dat het schrappen van leden die 
tevens lid zijn extreemrechtse 
partijen eigenlijk geen oplossing 
is. Het komt er niet op aan 
extreemrechtse elementen over-

VT4 
Vlaams minister van Kuituur 
wil van geen VT4 op de kabel 
weten. De kommerciële zender 
die de Vlamingen tegen^voordig 
vanop reuze-affiches uitnodigt 
om vanaf 1 februari naar hciar 
kanaal te zappen, wil de be
slissing van Weckx aanvechten. 
De CVP-minister gaat met zijn 
w^eigering om VT4 op de kabel 
toe te laten tegen de Mediaraad 
in. In een nipt advies zag die 
adviesraad geen graten in VT4. 
Het komitee van experten in die 
Mediaraad had eerder VT4 \vel 
een negatief advies gegeven. 

Weckx haalt twee argumenten 
aan. Ten eerste moet het land 
dat VT4 een licentie geeft 
(Groot-Brittannië), ook toe
zicht houden op de aktiviteiten 
van de zender. Weckx gaat er
van uit dat de Britten geen 
Nederlands kennen en dus on
mogelijk toezicht kunnen hou
den op de Nederlandstalige 
VT4. 

Ten tweede verwijt Weckx VT4 
zich als Britse vennootschap te 
vermommen met de bedoeling 
te ontsnappen aan de Vlaamse 
wetgeving. Het Hof van Justitie 
heeft al eerder gesteld dat ven
nootschappen in zon ver
momde konstrukties met mogen 
verwijzen naar de Europese re
gels zoals het vrij verkeer van 
diensten. 

Weckx sluit niet uit dat hij zijn 
mening herziet. Hij wacht daar
voor op een uitspraak van het 
Hof van Luxemburg in een ge
lijkaardige aangelegenheid. 
VTM mag dus tevreden zijn. De 
bestaande kommerciële omroep 
had ook aangekondigd naar de 
rechter te zullen stappen mocht 

De jongste dcigen hebben ge
leerd dat de VU waakzamer 
moet zijn dan ooit. De voor
bije week heeft geleerd dat 
het Vlaams belang nooit door 
andere partijen zal verdedigd 
worden. 
CVP en SP hebben zich laten 
gijzelen door de Parti So-
cialiste. Ze zullen dit nog blij
ven doen. Op de wenken van 
Happart en Busquin zuUen 
lauwe Vlamingen nog door de 
knieën gaan, of het nu so
cialisten, kristen-demokraten 
of liberalen zijn. Keer op keer 
zal de smaak van de federale 
macht primeren op het kor
daat opkomen voor het 
Vlaams belang. 
De VU moet waakzaam blij
ven. Op eender welke wijze 
zullen CVP of SP blijven pro
beren de VU tot medeplich
tige in Vlaamse lafheid te 
brengen. Ze zullen hiervoor 
niet aarzelen, zelfs het 
Vlaamse instrument bij uit
stek, de Vlaamse Regering en 
de Vlaamse Raad, tot schoot
hondje van de federale in
stellingen te maken. 
Een kordate VU bhjft de 
enige waarborg om het 
Vlaams belang te verdedigen. 
De demokratische nationalis
ten zijn de enige zekerheid om 
van het straks nieuw verko
zen Vlaams parlement een 
krachtdadige voortrekker te 
maken. 

VT4 toch op de kabel komen. 
VTM vindt dat de Vlaamse re
gering de afspraak uit het ka
beldekreet moet nakomen. Die 
garandeerde VTM een rekla-

De volgende dagen zullen 
nieuwe uitdagingen brengen. 
De VU zal haar strijd tegen 
het Verloren Alaandag-ak-
koord verder zetten. Zelfs 
met vernedering en pijn be
seffen -we als partij dat onze 
rol aktueel blijft: Vlaanderen 
een geweten blijven schop
pen. Totdat Vlaming-zijn ook 
respekt afdwingt. 

: : ^ - ^ ^ 
Bert Anciaux, 

Algemeen voorzitter VU. 

memonopolie voor televisiere-
klame in Vlaanderen voor acht
tien jaar, tot 2007. Met kom
merciële televisie moet zeer veel 
geld te verdienen zijn. 

lAUREHE ONKELINX: JE MAINTIENDRAI! 

Onze kollega's van Lc Soir 
zorgden de voorbije weken 
voor enkele artikels, editori-
alen en reportages die door 
ons haast verslonden w^erden. 
Om\ville van besparingsrede
nen vormt de Brusselse krant 
samen met La Libre Belgique de 
enige geschreven nieu^vsbron 
(op enkele tijdschriften na) 
waar ŵ e ons op kunnen ver
laten om de politieke polsslag 
beneden de taalgrens te voe
len. Het feit dat beide Frans
talige kranten (maar toch 
vooral Le Soir) recent zo gre
tige aftrek vindt op onze re-
daktie, wijst er op dat in Wal
lonië de kommunautaire tem
peratuur al een tijdje boven de 
37° C piekt (Le Soir-lezers 
zullen vaststellen dat het ver
wijt wederzijds is). 

Vandaar dat we ons maandag 
met buitengewone aandacht 
bogen over het interview dat 
de minister-presidente van de 
Franse gemeenschap Laurette 
Onkelmx (PS) aan Le Soir toe
stond. Vooraleer we inhoude
lijk nader ingaan op het in
terview willen we toch even 
kviajt dat we in grote bewon
dering staan voor de knappe 
verschijning van de verfranste 
Vlaminge, en meer nog voor 

de overtuigende en gedreven 
wijze waarop ze de politiek 
bedrijft. Moest haar vader 
destijds niet van Limburg naar 
Luik verhuisd zijn, hadden we 
haar wat graag in de plaats 
gezien van Luc Van den 
Brande. 

Volgens Laurette Onkelinx 
behoren de subsidies die haar 
regering uitkeert aan Frans
talige verenigingen gevestigd 
op Vlaamse bodem tot de roe
ping zelf van de Franse ge
meenschap. Ze is ervan over
tuigd dat deze steun aan de 
Franstaligen in Vlaanderen 
grondwettelijk door de beugel 
kan. En indien het Arbitra
gehof m die subsidies even
eens geen graten ziet, zou de 
Franstalige steun aan kultu-
rele aktiviteiten op Vlaams 

f rondgebied best versterkt 
unnen worden, meent ze. 

Onder versterking verstaat ze 
een mogelijke verdubbeling 
van het budget voor de rand, 
Voeren en elders. En ze denkt 
ook aan andere vormen van 
steun dan de bestaande. 

In één adem en overlopend 
van goede wU roept Laurette 
haar Vlaamse evenknie Van 
den Brande op om het debat 
over een samenwerkingsak

koord tussen de Franse en de 
Vlaamse gemeenschap te her
openen. De vraag van de joer-
nalist anticiperend haalt ze 
grondwetspecialist Francu Del-
pére'e aan, die meent dat het 
koncept van de Franse ge
meenschap het territoriali
teitsbeginsel een flinke neus 
kan zetten. Onkelinx legt uit 
dat volgens haar de territoriale 
beperking van de bevoegdhe
den van de Franse gemeen
schap tot het Franse taalge
bied en Brussel slechts geldt 
voor de normering. ,,Maar dat 
is een uitzondering — geldig 
voor kulturele en persoons
gebonden materies en het ge
bruik van de talen." En sub
sidies aan kulturele verenigin
gen zijn geen kulturele nor-

We durven er heel w ât om 
verwedden dat de meeste 
grondwetspecialisten levens
grote vraagtekens zullen 
plaatsen bij deze voluntaris
tische interpretatie van het 
koncept gemeenschap. Het 
principe van de niet-inmen-
ging in eikaars bevoegdheden 
en op eikaars grondgebied 
wordt in Vlaanderen be
schouwd als één van de be
langrijkste steunpilaren van de 

Belgische federatie. Wanneer 
het Arbitragehof de interpre
tatie die de Vlaamse politici 
hun kiezers al jarenlang voor
houden zou afdoen als een 
belgenmop, stuikt België 
waarschijnlijk in elkaar. 

Even voordien had Onkelinx 
toegegeven dat ze wil praten 
over Carrefour, het blad dat 
met Franse subsidies ver
spreid wordt in de Vlaamse 
rand rond Brussel en bepaald 
niet bijdraagt tot de pacifi-
katie. Onkelinx wast haar 
handen in onschuld, want de 
Franse gemeenschap levert al
leen de subsidies waarmee 
Carrefour dan doet w^at het 
blad wil. Maar dat betekent 
nog niet dat „agressiviteit met 
agressiviteit moet beantwoord 
worden. We zouden ons imago 
in Vlaanderen met een ander 
soort politiek kunnen verbe
teren. " 

Vervolgens haalt ze, en het is 
biezonder vermakelijk om zo
iets uitgerekend in Le Soir te 
mogen lezen, hard uit naar 
,,een zekere Vlaamse pers ' , die 
al dagenlang de spanning ten 
top aan het drijven is. Het zou 
natuurlijk kunnen dat het ka
binet van Onkelinx uit be
sparingsoverwegingen slechts 

geabonneerd is op twee 
Vlaamse dagbladen, anders 
zou ze ongetwijfeld niet spre
ken over ,,een zekere" 
Vlaamse pers, maar wel over 
,,de" Vlaamse pers. De Morgen 
misschien uitgezonderd. 

Onkelinx verwijt die zekere 
Vlaamse pers dat vooraleer ze 
haar redevoering van donder
dag jl. hield, er al geschreven 
werd dat ze ohe op het vuur 
zou gieten. Terwijl ze, naar 
eigen zeggen, net het tegen
deel betrachtte! En als dui
delijkste bhjk van haar goede 
wil haalt Onkehnx aan dat ze 
aankondigde dat de Franse ge
meenschap geen administra
tieve 'antenne" zal oprichten 
in Voeren. 

Ze zet zich wat haar inter
pretatie van de antennes be
treft af tegen de uitleg die 
Happart daarover gaf. In het 
interview laat ze echter op
nieuw twijfel bestaan over die 
goede vrA: ,,Als men ons zou 
uitnodigen in Voeren, in Voe-
rense lokalen, sluit ik niet uit 
dat een ambtenaar er een of 
andere sociale permanentie 
zou doen." 
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VERDERE STAPPEN IN STAATSHERVORMING 

DE VERKIEZINGSBEGROTING '95 
In de senaat werd rond de jaar
wisseling de begroting 95 goed
gekeurd. Fraktievoorzitter Jan 
Loones was bijzonder kritisch. 
„Deze begroting bevat geen dtruk-
turele maatregelen in verband met de 
uitgaven. Het voornaamdte probleem, 
de gezondmaking van de Sociale 
Zekerheid, wordt uit de weg gegaan. 
De politiek van privatisering loopt in 
het honderd. De dreiging van de 
dchuldenherg van de overheidsbedrij
ven wordt dteedd akuter. Verder zijn er 
nog de krióL) van het gerecht, het lage 
invedteringdpeil van de overheid, de 
onrustwekkende tewerkstellingsba-
laru en de grote rentegevoeligheid." 

VLAAMS BELANG 
Loones maakte in deze tussen
komst, nog voor de kommu-
nautaire bom barste, de federale 
regering attent op een aantal 
problemen. „De VU wil ten dienste 
Jtaan van het algemene Vlaams 
belang. Ze dtreeft naar een recht
vaardige maatschappij-inrichtmg en 
een goed bestuur in Vlaanderen. 
Vlaanderen moet open en solidair zijn 
vanuit een eigen, zelfstandige positie. 
Het Belgische federale sisteem is 
gebaseerd op het territorialiteitsbe
ginsel zonder hiërarchie van normeru 
De deelstaten moeten op hun grond
gebied doen wat ze zelf goed oordelen 
zonder inmenging van de andere, 
wanneer daarover geen afspraken be
staan. Dit geldt uiteraard ook voor 
taaimateries. Het ui onbegrijpelijk 
dat vooraanstaande Waalse politici 
dit niet aanvoelen. 

Voor een goede inrichting van 
deze staat moeten verdere stap
pen w^orden gezet in de stciats-

hervorming. De Sint-Alichiels-
akkoorden zijn slechts een stap, 
zij het dan een belangrijke, naar 
het zelfbestuur dat wij wensen. 
Uiteraard moeten de volgende 
wetgevende Kamers een grond
wetgevende bevoegdheid heb
ben. Wij moeten op de meest 
open -wijze de besprekingen aan
vatten over een verklaring tot 
herziening van de Grondw^et. 
Brussel en het arrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde, justi
tie, spoorwegen en ontwikke
lingssamenwerking. Volgens de 
Sint-Michielsakkoorden moeten 
de residuaire bevoegdheden aan 
ge-westen en gemeenschappen 
worden overgedragen. De meer
derheidspartijen zouden kon-
traktbreuk plegen indien ze elk 
gesprek daarover in de komende 
legislatuur zouden weigeren. 
Wij vTcigen ook dat de regering 
een echt gebaar van verzoening 
zou stellen. Zij zou aldus ingaan 
op haar eigen regeerverklaring 
en op de oproep van de koning. 
Amnestie is een Kwestie van een
voudige staatkundige wijsheid." 

PROCES-VINDEVOGEL 
Dezelfde dag interpelleerde se
nator Loones de minister van 
Justitie Wathelet over de mo-
gehjke herziening van het pro-
ces-Vindevogel. 

„Het dossier Leo Vindevogel staat 
samen met het dossier-Irma Laplasse 
model voor de oppervlakkigheid waar
mee de repressie-maatregelen tewerk 
gingen. Om het met de woordenvan 
professor pater Van Isacker over 
Irma Laplasse te zeggen: „Het Bel

gisch gerecht draagt in deze zaak de 
verantwoordelijkheid voor de dood van 
een onschuldige. Het heeft de plicht dit 
onrecht te herstellen." Het Belgisch 
gerecht vandaag is de minister van 
Justitie. Vandaar ons verzoek aan de 
huidige minister een initiatief tot 
herziening van het proces Vindevogel 
te nemen. 

Uit het stenografisch verslag van deze 
rechtszaak blijkt duidelijk dat een 
herziening zich opdringt. De voor
naamste aanwijzingen hiertoe zijn de 
omstreden geldigheid van de besluit
wetten die werden uitgevaardigd in 
Londen, de al even omstreden te
rugwerkende kracht van deze be
sluitwetten, de ongeldigheid van een 
aantal onderzoeksdaden en daden van 
vervolging gesteld zonder de ophejfing 
van de parlementaire onschendbaar
heid van volksvertegenwoordiger Vin
devogel en het onvolledige bewijs-

materiaoL Verder de flagrante schen
ding van de rechten van de ver
dediging, de beïnvloeding van getuigen 
net voor de zitting, hun duidelijk 
onaangepaste interpretatie van de 
beschuldiging van verklikking en de 
ganse sfeer van het proces. Dit proces 
is geen eerlijke proces geweest. Een 
gebaar van rechtherstel dringt zich 
op." 

130 PER UUR? 
In de kommissie voor Infra-
struktuur werd flink gedebat
teerd over de verhoging van de 
maximumsnelheid op de snel-
w^egen. KamerUd Hugo Olaerts 
vindt 120 km in het uur, al snel 
genoeg. „Het optrekken van de 
nmximumsnelheid gaat in tegen alle 
Europese tendenzen. Waarom is er 
nog altijd geen sprake van een har-
monistie, zoals aangekondigd door de 

voorganger van de minister ? Zowel de 
politiekorpsen als de parketten heb
ben over de optrekking van de snelheid 
negatief geadviseerd. Men twijfelt aan 
de koppeling ervang aan verstrengde 
kontroles. De rijkswacht beschikt niet 
over de nodige middelen daartoe. 
Werd er al kontakt genomen met de 
ministers van Binnenlandse Zaken 
en Justitie om die verscherpte kon
troles ook daadwerkelijk te doen uit
voeren ? AL er van twee snelheden 
sprake is — een voor goed en een voor 
slecht weer — hoe denkt de minister 
daarin enige uniformiteit te bren
gen?" 

Olaerts heeft grote twijfels over 
de voorgestelde initiatieven om 
de verkeersevolutie veiüger te 
kunnen maken. 

(ge) 

nii L' AEROPORT DE SAVENTHEM" 
„Met Brussels Airport Terminal 
Company (BATC) wordt de 
luchthaven van Zaventem, een 
ekonomische groeipool op 
Vlaams grondgebied, duchtig 
verfranst", verklaarde kamerlid 
Etienne Van Vaerenbergh 
(VU) tijdens een interpellatie 
over het beheer van Zaventem. 

In de financieel-ekonomische 
pers duiken regelmatig berich
ten op dat Eüo di Rupo, de 
federale minister van Verkeers-
w^ezen en Openbare Bedrijven, 
niet aflierig staat tegenover een 
„sluikse" privatizering van de 

Regie der Luchtwegen (RLW). 
Hij zou daarbij een fusie tussen 
de RLW en BATC op het oog 
hebben. Met dit standpunt 
schaart di Rupo zich aan de zijde 
van de privé-aandeelhouders 
van BATC, waaronder de Frans-
Belgische groepen Société Gé
nérale de Belgique en de 
Groupe-Bruxelles-Lambert. 

Op basis van deze vaststellingen 
vreest VU'er Van Vaerenbergh 
dat een eventuele privatizering 
van de luchthaven tot een ver
dere verfransing van Vlaams-
Brabant zal leiden. 

AARDAPPEL 

Een door Associated Press verspreide foto 
heeft de wereldpers gehaald. Twee man
nen, Noël Carmody en John O'Riordan, 
w^erken met verse turfzoden het dak van 
een armtierig huisje af. Plaats van het 
gebeuren is Knockfierna Hill en het wo
ninkje staat in een verlaten dorp van het 
Ierse graafschap Limerick. Daar wil Ier
land de 150ste verjaardag herdenken van 
de grote hongersnood die het land tussen 
1845 en 1848 teisterde. Naar schatting 
anderhalf miljoen Ieren kwamen toen van 
honger en ellende om, een miljoen Ieren 
emigreerde. 

Alles had te maken met een vreselijke 
aardappelziekte, zegt de legende bij de 
foto. Maar de tekst vermeldt niet dat de 
toenmalige plattelómdsbevolking voor 
haar eten uitsluitend op aardappelen was 
aange\vezen. Geld voor het kopen van 
andere levensmiddelen was er niet, aiard-
appelen konden met weinig kosten op 
ieder lapje grond, hoe mager ook, ver
bouwd worden. 

Ierse boeren pachtten hun grond van 
schatrijke landeigenaren die ver over de 
Ierse zee in Groot-Brittannie woonden en 
die op hun uitgestrekte eigendommen het 
liefst vee kw^eekten, bestemd voor de 
uitvoer. 

De Ierse gezinnen waren kroostrijk en de 
verkoop van tarwe en haver diende vol
ledig om de pacht te betalen. De Britse 
regering deed weinig of niets om aan de 
bittere nood te verhelpen, integendeel zij 
speelde het spel van de grootgrondbe
zitters mee. Omdat de honger uitzichtloos 
w^as en nog decennialang in het Ierse 
geheugen bleef leven schaarde de be
volking zich graag en vierkant achter de 
eis voor zelfbestuur van het groene eiland. 
Vlamingen weten hoe het in Ierland met de 
Britse bezetting is afgelopen. Maar dat 

vertelt het foto-onderschrift er niet bij. 

Ik heb de foto uitgeknipt omdat ik zit te 
wachten op de dag dat een of andere 
Vlaamse heemkundige het initiatief neemt 
om de hongersnood die zich in die jaren 
ook in Vlaanderen afspeelde te herdenken. 
Want wi;, die ons vandaag over de slechte 
kwahteit van de aardappel buigen, weten 
niet meer dat ook bij ons 150 jaar geleden 
een aardappelziekte heerste. Eind juli 
1845 vernielde een zwamparasiet in enkele 
w^eken tijd de hele oogst. En tot overmaat 
van ramp werden ook rogge en tarwe 
aangetast. Drie jaar lang heersten honger 
en ellende over heel Vlaanderen. Omdat 
ook nog tyfus en cholera uitbraken vielen 
doden bij de vleet. In geschiedenisboeken 
staan de cijfers van de doden, vooral Oost
en West-Vlaanderen ^verden massaal ge

troffen. Want het was vooral het Vlaamse 
platteland dat met zijn zeer grote gezinnen 
en haast eenzijdige landbouwkultuur 
zwarte miserie kende. 

De aardappel Wcts een eeuw eerder onder 
de verleidelijke naam ,,Amerikaanse 
schone" massaal op de velden verschenen 
en veranderde de eetgevi^oonte, als gevolg 
van graantekort. 

In de wanter van 1846-47 stroomden dui
zenden bedelaars naar de grote steden, in 
Brussel werden in één keer zevenduizend 
hongerlijers opgepakt, op de trein gezet en 
naar Vlaanderen teruggestuurd. Nooit 
eerder schuimden zoveel benden met uit
gemergelde vrouw^en en kinderen de stra
ten af, de gevangenissen zaten vol en 
kloosterorden wedijverden in „goede wer

ken". Maatschappijen ronselden armoe-
zaaiers en stoomden met volgeladen sche
pen naar Amerika en K^anada, de Vlaamse 
emigratie kw^am op dreef. 

In dit klimaat ontstond traag, maar steeds 
luidruchtiger, de sociale en Vlaamse be-
^veging. Of hoe de aardappel een rol 
speelde in de geschiedenis ! 

Maar de rampzalige misoogst zorgde ook 
voor speurwerk: de verbetering van de 
aardappel. De meest spektakulaire was 
wel, 45 jaar later, de uitvinding van het ras 
bintje dat in dit frietlievend land zo hoog in 
het vaandel wordt gedrsigen. Maar wat 
blijkt nu ? Het bintje is ook niet meer w ât 
hij ooit is ge-weest want ziektegevoelig, 
ondanks de 13 chemische spuitbeurten per 
seizoen! 

Nochtans stond de soort decennialang 
hoog op ons menu. Ieder van ons is met 
bintje groot geworden. De soort ^verd 
uitgevonden door Komelius Lieuwes de 
Vries, een Friese schoolmeester die be
zeten was door het kw^eken van nieuwe 
soorten aardappelen. Zelfs in zijn klas 
experimenteerde hij, tot hij dan in 1905 hét 
ras van zijn dromen bekw^am: een aard
appel ,,groot van stuk, goed van smaak, 
gemakkelijk te koken en hij kruimelde 
niet". De schoolvos noemde zijn uitvin
ding naar Bintje Jansma, het vlijtigste 
meisje van de klas. Bintje veroverde de 
hele Benelux, tot hij deze zomer — als 
bew^aaraardappel — door de mand viel. 

In andere tijden zou dat feit tot een 
hongerkatastrofe hebben geleid, vandaag 
grijpen wij zonder nadenken naar ander 
voedsel in onze w^elgevulde laden. En dat 
ons onmisbaar pakje friet ondertussen 50 
fr. kost, de prijs van een héél brood!, 
nemen wij er graag bij. 

R.Asinus 

Het beheer van de Zaventemse 
luchthaven vormt een ondoor
zichtig kluw^en van privé- en 
overheidsinitiatieven. Momen
teel beheren twee instanties de 
federale luchthaven, de Regie 
der Luchtwegen en BATC. Dit 
zorgt voor talloze konflikthaar-
den en overlappingen van be
voegdheden. De RLW, een Bel
gisch overheidsbedrijf, is be
voegd voor de luchtvracht, de 
verkeerskontrole en het onder
houd en de vernieuwing van de 
landingsbanen. Daarnaast par
ticipeert de RLW voor 47,5 pro
cent in BATC. Deze naamloze 
vennootschap is verantwoorde-
Hjk voor de opvang en bege
leiding van de passagiers op de 
Zaventemse luchthaven. BATC 
is de bou-wheer van de nieuwe 
terminal en de nieuwe pier, die 
uiteindelijk meer dan 21 miljard 
frank zullen kosten. 

SCENARIO'S 
Het verwondert Van Vaeren
bergh dat een socialistische mi
nister de privatizeringskaart 
trekt: „De lusten zijn voor de privé-
sektor, de lasten blijven voor de open
bare sektor. De privé-aandeelhouders 
van BATC zuigen de Regie der 
Luchtwegen leeg en gaan zelf met de 
winsten aan de haai" De over
eenkomst die in '88 door de 
toenmalige liberale minister van 
Verkeerswezen Herman De 
Croo w^erd afgesloten tussen de 
Belgische stciat, de Regie der 
Luchtwegen en de privé-sektor 
bepaalt dat de privé-ciandeelhou-
ders op elk ogenbUik tegen gun
stige voorwaarden uit BATC 
kunnen stappen. Op die manier 
kunnen de Société Générale en 
Groupe-Bruxelles-Lambert 
(GBL) hun schulden afwentelen 
op de federeJe staat. De be-
IcUigrijkste kandidaten voor een 
overname van de „faiUiete" 
RLW zijn trouwens de Société 
Générale en Groupe-Bruxelles-
Lambert. 

Steeds vaker gafui stemmen op 
om alle aktiviteiten, met uitzon
dering van de verkeerskontrole, 
onder te brengen in één maat
schappij, een fusie van BATC en 
RLW. Binnenkort zou die een-
heidsstruktuur werkeUjkheid 
moeten worden. Elio di Rupo 
weet alhcht meer over de ver
schillende scenario's die in z'n 
lade steken. 

(fvdb) 
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HAPPART ZET NU OOK VlAAiWSE REGERING OP STELTEN 
(Vervolff van bLz. 1) 

De Partijraad blijft het Voeren-
kompromis van de federale re
gering Dehaene negatief eva
lueren. Het Verloren-Maandag-
Kompromu is onaanvaardbjiar 
voor Vlaanderen. Het statuut 
van Voeren komt op de helling 
te staan, de tweetaligheid wordt 
de facto ingevoerd, de voogdij 
van de Limburgse gouverneur 
wordt beknot, en Happart blijft 
de' sleutel in handen houden. De 
uitspraken van Happart tijdens 
het debat op de kommerciële 
zenders sterken de Partijraad in 
haar vaststellingen. 

De krisis binnen de Vlaamse 
regering is ontstaan als gevolg 
van een te nauwe aansluiting 
van de Vlaamse minister-pre
sident Van den Brande bij het 
akkoord Dehaene, -wat foutie-
velijk de indruk cian de publieke 
opinie gaf dat de VU mede in 
deze appreciatie betrokken 
werd. Dit w âs voor de VU on
aanvaardbaar. De minister-pre
sident had zich moeten beper
ken tot het akte nemen van het 
akkoord. Voor de VU houdt de 
federale logica impliciet in dat 
de partij het Voeren-kompromis 
van Dehaene voluit negatief kan 
blijven beoordelen, én als partij, 
én binnen de Vlaamse Raad én 
binnen de Vlaamse Regering. 

Het gesprek van de VU-de-
legatie met minister-president 
Van den Brande en minister De 
Batselier bracht een voorstel tot 
volgend akkoord: 

1. minister Sauwens neemt, bin
nen het kader van zijn bevoegd
heid inzake Staatshervorming, 
het initiatief een kollege van 
rechtsdeskundigen samen te 
stellen om de ontvankelijkheid 
van een klacht bij de Raad van 
State te onderzoeken. Indien 
deze w^erkgroep tot positieve 
konklusies komt dan neemt de 
VU-fraktie in de Vlaamse Raad 
het initiatief om dit dossier aan 
een nieuw beoordelingsmoment 
te onderwerpen. 

2. De Volksunie verwacht ten 
laatste donderdag een antwoord 
van eerste-minister Dehaene. 
Dit antwoord zal deel uitmaken 
van een politieke beraadslaging 
binnen de Vlaamse regering. 

3. De Vlaamse Regering neemt 
het initiatief om, onder leiding 
van minister Van Staatshervor
ming Johïm Sauwens, een 
werkgroep op te richten met het 
oog op de federalisering van de 
organieke wet op gemeenten en 
provincies. De Vlaamse Rege
ring zal dienaangaande met de 
federale regering en de minister 
van Binnenlandse Zaken af
spraken maken om tot uitvoe
ring hiervan te komen. 

4. De Vlaamse Regering trekt in 
maart haar politieke konklusies 
uit de studie inzake de trans
ferten in de Sociale Zekerheid. 

5. Naar de Vlaamse Voerenaars 
toe neemt de Vlaamse Regering 
een £iantal ekstra initiatieven om 
de betrokkenheid en de toegang 
van de Voerenaars tot de 
Vlaamse administratie uitdruk
kelijk te verzekeren. 

6. De Vlaamse Regering zal óille 
maatregelen nemen om haar 
voogdij verder maksimaal te be
houden. 

7. De VU-fraktie in de Vlaamse 

Raad heeft de volledige poli
tieke vrijheid om elk politiek 
probleem dat weegt op de fe
derale keuzen zelfstandig te be
oordelen en ernaar te hande
len. 

Op basis van deze vaststellingen 
nam de VU-Partijraad de be
slissing dat minister Johan Sau
wens namens de partij aktief 
deel blijft uitmaken van de 
Vlaamse Regering. Johan Sau
wens krijgt uitdrukkelijk de op
dracht te waken over de kor-
rekte uitvoering van het en
gagement dat minister-presi
dent Van den Brande en mi
nister De Batselier, namens de 
Vlaamse Regering, aan de VU-
delegatie formuleerde." 

Achteraf verklaart voorzitter 
Anciaux dat Luc Van den 
Brande in de Vlaamse raad niet 
namens de hele Vlaamse re
gering had gesproken, de mi
nister-president noemt de ver
klaring van Anciaux ,,oneven
wichtig en onverantwoord". 

Zondag 15 januari. VU-voor-
zitter Bert Anciaux dient Van de 
Brande als volgt van ant
woord : 

„Toen ik vernam dat minister
president Van den Brande 
stelde dat mijn reaktie ,,oneven
wichtig en onverantwoord" \vas 
heb ik met de minister-president 
kontakt opgenomen om te we
ten waarin mijn reaktie dan w êl 
onevenwichtig en onverant

woord was. Uit een lang ge
sprek bhjkt dat de minister
president dit laatste uitsluitend 
toeschrijft aan het feit dat hij 
nooit heeft toegegeven in de 
fout te zijn gegaan door de VU 
te betrekken in de appreciatie 
van het Voerenakkoord. 

Ik stel vast dat dit verkeerd 
werd ingeschat. 

Voor het overige verwijs ik in
tegraal naar de persmededehng 
van gisteren waaruit o.m. bhjkt 
dat een unanieme VU het ant-
•woord van minister-president 
Van den Brande in de Vlaamse 
Raad onaanvaardbaar vindt. 

Voor mij is het nu essentieel dat 
de grond van de zaak kan aan
gepakt worden en dat de VU 

met alle middelen (en met de 
nieuw^ verkregen middelen) het 
Voeren-akkoord van de federale 
regering verder kan bestrij
den." 

Maandag 16 januari. De kran
ten brengen uitgebreid verslag 
over de gebeurtenissen. Uit de 
veelheid aan informatie pikken 
wij twee kommentaren, een uit 
De Morgen en een uit Gazet van 
Antwerpen. De Morgen schrijft 
dat , , Anciaux het Vlaams imago 
van minister-president Van den 
Brande heeft ontluisterd." Ga
zet van Antwerpen meent te 
weten dat de ,,scherven in de 
Vléiamse regering nog niet de
finitief zijn gelijmd." Leest u 

DE MORGEN: 

„SCHREEF DEHAENE HET ANTWOORD VAN VAN DEN BRANDE? It 

„Na afloop van de VU-partij-
raad stelde Bert Anciaux on
omwonden dat de minister-pre
sident donderdagmiddag tijdens 
het Voeren-debat in de Vlaamse 
raad niet de mening van de 
volledige Vlaamse regering ver
telde. Prompt eiste Van den 
Brande van de VU-voorzitter 
om deze „onevenwichtige en 
onverantwoorde uitspraken" in 
te trekken. 

Tijdens een ,,lang, geanimeerd 
en verrijkend" gesprek werd de 
zaak bijgepraat. Want eigenlijk 
•was de minister-president enkel 
uit zijn krammen geschoten om
dat Anciaux rondstrooide dat 
hij had toegegeven die donder
dag „in de fout te zijn gegaan". 
Een perscommuniqué legde de 
zaak officieel bij en sprak van 
een „verkeerde inschatting" van 
de VU-voorzitter. Anciaux was 
bijzonder karig met nadere uit
leg: „Of hij nu sprak in naam 
van de volledige regering of 
niet, zullen we in het midden 
laten. Dat is een probleem voor 
de Vlaamse regering." 

Meteen was duidelijk dat de 
openheid van Anciaux bijna de 
kop van Johan Sauwens had 
gekost. Want dat Luc Van den 
Brande donderdag in de 
Vlaamse raad heeft geblunderd 
— en dat ook heeft toegegeven — 
staat vast. In plaats van zich te 
beperken tot een „de Vlaamse 
regering neemt akte van het 
Voerenkompromis" begon Van 
den Brande het geesteskind van 
Dehaene zowaar te verdedigen. 
De woede van Bert Anciaux 
was het logische gevolg. De VU, 
vertegenwoordigd in de 
Vlaamse regering, heeft Voor 
het Voerenkompromis geen 
goed woord over. 

Het antwoord vjin Van den 
Brande was nochtans vooraf 
door de Vlaamse regering door
gepraat. Zeer tegen de gang van 
zaken in gaf de minister-pre
sident enkel uitleg, geen tekst. 
Sauw^ens toonde zich duidelijk 
niet voldaan. Ook vice-minis
ter-president Norbert De Bat
selier leek niet bepaald opgezet 
met de Dehaene-achtige nou-
ding van Van den Brande en 
w2iarschuwde Van den Brande. 
De minister-president •was niet 
te vermurwen maar Sauwens 
dacht dat het wel zou loslopen. 

VU-voorzitter Bert Anciaux jtond een week lang in het brandpunt 
van de mediabelangételling. 

het leverde hem een uitbrander 
van het VU-partijbestuur op. 
De Batseher was er niet gerust 
op en liet, zelf in kommissie 
weerhouden, een medewerker 

het debat in de Vlaamse raad 
volgen. Nauwelijks •was Van 
den Brande aan het •woord of 
De Batseher kreeg telefoon. „ J e 
hebt gelijk. Bert Anciaux is in

derdaad woest", vertelde de me-
dew^erker. In kringen van de 
Vlaamse regering wordt daarop 
luidop geopperd dat Dehaene 
zelf het antwoord van Van den 
Brande neerpende. De federale 
premier wilde er zeker van zijn 
dat de minister-president tijdens 
zijn afwezigheid — Dehaene zat 
toen op het vliegtuig naar Polen 
— geen onbesuisde dingen zou 
doen. Een •week geleden be
moeilijkte Van den Brande met 
een stoer communiqué de on-
derhandehngen over Voeren. 
Een keer is genoeg, dacht De
haene. 

ZELFVERTROUWEN 

De uitlatingen van Anciaux 
doorprikten genadeloos het 
beeld van Vlaamse rots in 
Waalse branding dat Van den 
Brande zich zo graag opgespeld 
ziet. Meteen verklaart het de 
boosheid van de minister-pre
sident. In VU-kringen •werd za-
terdïig overigens slechts sma
lend over Van den Brande ge
sproken. „Van den Brande is 

GAZET VAN ANTWERPEN: 

VU VERHOOGT DRUK OP DE KETEL / / / / 

Vorige week hing er oorlog in 
de lucht toen de Vlaamse mi
nister-president als het •ware 
Verloren Maandag goedpraatte 
in het Vlaamse parlement. Va
nop de publieke tribune scho
ten de ogen van VU-voorzitter 
Bert Anciaux banbliksems die 
wel Norbert de Batselier maar 
niet Van den Brande alarmeer
den. Voor de VU bhjft het 
federale akkoord van Verloren 
Maandag onaanvaardbaar. 
Toen de Vlaamse regering wei
gerde om dit akkoord aan te 
vechten bij de Raad van State, 
hierin gevolgd door de CVP en 
de SP, •was voor Anciaux het 
hek van de dam en dreigde hij 
met het ontslag van zijn partij 
uit de regering. 
Na enig beraad groeide even
wel bij de VU het inzicht dat 
een gang naar de Raad van 
State •wellicht een slag in het 

w^ater •wordt. Als dit hoge 
rechtscollege oordeelt dat de 
klacht van de Vlaamse rege
ring niet ontvankelijk is, en die 
kans bhjkt volgens grondwet
specialisten bijzonder groot te 
zijn, dan is dit protest na-
tuurhjk nutteloos. De VU 
heeft in deze onzekere situarie 
eieren voor haar geld gekozen. 
Zij blijft in de Vlaamse re-

f ering, maar verhoogt duide-
jk de druk op de ketel. Als 

bhjkt dat een klacht bij de 
Raad van State toch een haal
bare kaart zou zijn, dan moet 
de discussie overigens van 
voor af aan opnieuw begin
nen. 
Is dit andermaal cosmetica die 
het gezichtsverlies van minis
ter Sauwens of van Bert An
ciaux moet camoufleren? De 
toezegging dat de Vlaamse re
gering in maart de besluiten 

gaat trekken uit de studie over 
de transfers in de sociale ze
kerheid is uiteraard belang
rijk. De VU is hier eisende 
partij en kan bij de kiezers 
scoren als er hierover een 
eensgezind Vlaams regerings
standpunt groeit. De CVP, en 
vooral de SP, zitten echter ver
veeld met dit dossier dat De
haene en zijn federale regering 
in nauwe schoentjes brengt. 
De kans is bijgevolg zeer reëel 
dat de pohtieke conclusie van 
maart alleen maar inhoudt dat 
de transfers in de sociale ze
kerheid nog niet voldoende be
studeerd zijn. In de VU heb
ben de participationisten het 
andermaal gehaald op zij die 
een radicale oplossing verkie
zen. Of dit de goede keuze is 
kan al in maart duideUjk wor
den. 

Jan Veestraeten 
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(Vervolg van biz. 5) 

eigenlijk geen federalist. Hij 
speelt enkel het spel. De Bat-
seher is het daarentegen •wel. " 
Dat laatste moet, net als de 
schuldbekentenis van Van den 
Brande, tijdens de onderhan
delingen sterk tot uiting zijn 
gekomen. 

Na de partijraad in Sint-Niklaas 
was het zelfvertrouwen bij de 
VU trouwens helemaal terug. 
Anciaux, duidelijk gesteund 
door de partij, gaf grif toe dat hij 
een vergissing had begaan door 
zich al te veel te fixeren op een 
juridische procedure. Maar het 
uiteindeljke resultaat van de on
derhandelingen mocht er zijn. 
De VU had bovendien duidelijk 
aangevoeld dat de CVP noch de 
SP zomaar bereid waren om de 
VU te laten gaan. De CVP ziet 
graag haar Vlaamsnationale 
vlag gedekt, de SP heeft Sau-
wens broodnodig in haar strijd 
om het Mestaktieplan. 

Het afgesloten akkoord bevat 
verder een aantal kiemen die de 
Vlaamse regering opnieuw in 
moeilijkheden kunnen brengen. 
Als het door Sau-wens geïnstal
leerde rechtskoUege besluit dat 
er voldoende redenen zijn om 
naar de Raad van State te stap
pen zit het er gegarandeerd bo
venarms op. Voor de VU is het 
zo klaar als een klontje dat de 
Vlaamse regering die konklusie 
moet uitvoeren. Een breuk valt 
dan niet meer te vermijden. Van 
den Brande en de CVP kunnen 
zich die stap immers politiek 
niet permitteren. Het zou de 
federale eerste minister hope
loos in zijn hemd zetten. Ook de 
geloofwaardigheid van de CVP-
politici komt dan in het geding, 
lïen akkoord op federaal niveau 
goedkeuren en op Vlaams ni
veau afkeuren zweemt naar op
portunisme. 

Maar de Vlaamse regeling van 
de federale regering aantasten. 
Zo verwacht de volledige 
Vlaamse regering van Dehaene 
dat hij de mogelijkheid om 
Franstalige ambtenaren in Voe
ren te laten werken uitdruk
kelijk uitsluit. De minister-pre
sident van het Waals gewest 
Robert CoUignon beweert 
nochtans het omgekeerde. 

Bovendien zal de Vlaamse re
gering in maart haar konklusies 
trekken uit het stilaan legen
darische onderzoek van Sau-
wens naar de transfers van 
noord naar zuid. Bij de VU 
wordt nu al verwacht dat op zijn 
minst de ziekteverzekering en 
de kinderbijslag gefederahzeerd 
kunnen worden. 

Beneden de taalgrens is men 
bijzonder allergisch voor dit 
soort diskussies. Het pleidooi 
van de Vlaamse regering voor 
een gedeeltelijke federalizering 
van de sociale zekerheid zal er 
opnieu^v als een agressieve daad 
geïnterpreteerd worden. En die 
maand is het al raak. In maart 
wordt de begroting van de 
Franse gemeenschapsregering 
gepubliceerd. Meteen het sein 
voor de Vlaamse raad om naar 
het Arbitrcigehof te stappen. Via 
deze begroting wordt immers 
een aantal Franstahge initiatie
ven in Vlaanderen gesubsi
dieerd. Hoog tijd voor de Frans-
taligen om Dehaene opnieuw 
aan de mouw te trekken. 

Bart Brinckinan 

33ste VU-LEDENKONGRES 
11-12 MAART 1995 KONGRESSENPALEIS BRUSSEL 

VITAMINEN VOOR VLAANDEREN 
Ligt uw inschrijving voor het 
aanstaande VU-kongres verlo
ren te raken tussen ouw^e kran
ten ? Staat de enveloppe met uw 
waardevolle amendementen 
nog steeds op de kast ? 

Aarzel geen ogenblik: haast u 
naar de dichtsbijzijnde postbus 
en deponeer die brief waar hij 
thuishoort! Wij verzekeren u 
dat de inhoud met de grootste 
aandacht zal gelezen Tv^orden. 
Sneller dan we het zelf beseffen 
komt de datum van het VU-
ledenkongres Vitaminen voor 
Vlaanderen' op ons af. Er valt 
echter nog heel wat te doen 
voordat het zover is. Opdat alles 
vlot zou verlopen doen wij be
roep op uw entoesiaste mede
werking: wij wachten vol on
geduld op uw inschrijving en 
û v amendementen. Stuur ze 
ons dus a.u.b. zo snel mogelijk 
op.' (vóór 31 januari 1995!). 
Op die manier kan alles tijdig en 
zorgvuldig verwerkt worden en 
krijgt u op tijd uw kongres-
bundel toegestuurd. 
(Opgelet: zij die amendementen 
doorsturen, voegen er hun in
schrijving afzonderlijk bij. Dit 
maakt de administratie voor ons 
makkelijker en bovendien kun
nen zo eventuele onduidelijk
heden i.v.m. de inschrijvingen 
voor de werkgroepen, stem-
kaarten, enz... •worden verme
den.) 

ARRONDISSEMENTELE 
RONDE 
Het is natuurlijk mogelijk (en 
tevens ten zeerste aan te raden) 
de kongresresoluties ter sprake 
te brengen op uw afdelings
vergadering en/of de arrondis-
sementele raden. Zo kunt u 
reeds voor het kongres met an
deren van gedachten wisselen 
en eventueel gezamenlijke 
amendementen formuleren. O p 

PROGRAMMA 
ZATERDAG 11 AAAART 

9u . l 5 Onthaal 
Inschrijving, overhandiging dokumentatie en stamkaart. 

9u.45 Startvergadering 
Q Welkom door PoL Vanden Betnpt, voorzitter Pairtijraad 
Ql Inleiding en toelichting werkzaamheden door Paui Van Grembergen, kon-

gresvoorzitter 

lOu. Werkgroep 1 : Zelfbestuur 
Bespreking ontwerptekst kongreskommissie en amendementen 
Voorzitter : Jan Looned, VU-fraktieleider Senaat 

13u. Middagmaal 

14u.30 Werkgroep 2 : Sociale rechtvaardigheid en ongebondenheid 
Bespreking ontwerptekst kongreskommissie en amendementen 
Voorzitter : Herman Lauwere, VU-fraktieleider Kamer 

17u.30 Einde 

ZONDAG 12 AAAART 

13u. Onthaal 
Inschrijving, overhandiging dokumentatie en stamkaart. 

14u. Plenumvergadering 
ü welkom door Marie-Paule Quix, arr. voorzitter VU-Brussel 
Q openingstoespraak door kongresvoorzitter Paul Van Grembergen 
ü verslaggeving uit de werkgroepen, met eindbespraking en stemming over de 

amendementen 
Q eindstemming over de slottekst 
ü slottoespraak door algemeen voorzitter Bert Anciaux 

17u.30 Einde 

het Algemeen Sekretariaat zijn 
nog heel wat ontwerpteksten 
voorradig, die door een een
voudig telefoontje kunnen wor
den aangevraagd. Bellen dus 
maar... 
Indien u enige verdere toelich
ting wil over het kongres (kon-

gresteksten, spelregels die ge-
respekteerd dienen te •worden 
bij het amenderen, ...), dan kan 
u steeds kontakt opnemen met 
het Algemeen Sekretariaat (tel: 
02/219.49.30; fax: 
02/217.35.10). 

Wij komen dan tijdens onze 

IK PRAAT MEE! 
Uw oproep om kritisch mee te denken over het programma van de VU boeit me. Hierbij vindt 
u overigens mijn opmerkingen en amendementen bij de ontwerp-tekst. 

Maar daar laat ik het niet bij. In Brussel v/il ik aktief mee-praten over de toekomst van 
Vlaanderen. Hou mij alvast een plaats vrij in de kongreszaal. 

JA, IK KOM NAAR BRUSSEL 
O op zaterdag 11 maart 

O voormiddag 
werkgroep! ze Ifbestuur 

O namiddag 
werkgroep 2 - sociale rechtsvaardigheid en ongebondenheid 

O op zondag 12 maart 

Schrijf ik nü in, dan ontvang ik tijdig de kongresmap, samen met alle praktika én m'n 
persoonlijke kongreskaart. 

(graag in hoofdletters a.u.b.) 

Voornaam: ; . . Naam: 

Straat: Nr. . . . Bus 

Postnn: Gemeente: 

Tel.: / 

Terug te sturen naar: VU - Algemeen Sekretariaat, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 

arrondissementele ronde bij u 
langs wanneer dit u het beste 
schikt. 
Volgende data werden reeds af
gesproken: dinsdag 17 januari: 
arr. Brussel, woensdag 18 ja
nuari: arr. Mechelen, zaterdag 
21 januari: arr. Kortrijk, dins
dag 24 januari: arr. Leuven, 
vrijdag 27 januari: arr. Aalst, 
dinsdag 31 januari: arr. Den
der monde en arr. Gent-Eeklo, 
vrijdag 10 februari: arr. Ant
werpen. 

ALLEN NAAR BRUSSEL! 
Ook dit jaar verwachten we een 
overvolle zaal entoesiaste kon-
gresgangers. Daartoe kunt u 
eveneens uw steentje bijdragen. 
Vermeld vanaf nu de datum en 
de plaats van ons kongres op al 
uŵ  briefwisseling met leden en 
simpatisanten want het kon
gres is ook voor hen bedoeld! 
Zo wordt ons kongres een 
groots én gezinsvriendelijk 
(kinderopvang is voorzien) ge
beuren. 
Neem kontakt op met uw ar
rondissementele sekretaris voor 
eventuele afsprjiken voor het 
vervoer of spreek gezamenlijk 
af om gebruik te maken van het 
openbaar vervoer (het Kongres-
senpaleis hgt op nauwelijks 5 
minuten lopen van het CentraiJ 
Station te Brussel). 
Samen reizen is steeds aange
namer en bovendien kostenbe
sparend. Wij hopen in ieder 
geval u en uw Vlaams-nationale 
vrienden te ontmoeten op 11 en 
12 maart te Brussel voor uw 
portie Vitaminen voor Vlaan
deren. 

WOENSDAG 18 JANUARI 1995 
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ÜÏÏDE REGIO 
VIAAMS-BRABANT 

JANUARI 

Vr. 20 M A C H E L E N : Nieuw
jaarsreceptie Ln Café Windsor, 
Nieuwstraat 51 te Machelen om 
20u.30. Gastspreker is Herman 
Lauw^ers. Org.: VU-Alachelen. 

Vr. 20 GROOT-BIJGAAR
D E N : Vergadering van de Arr. 
raad. om 20u. in de Grote Zaal 
van het Collegium. 

FEBRUARI 

Za. 4 HERENT: 40 jaar VU-
Herent. Het MuUerorkest 
speelt ten dans vanaf 20u.30 in 
het Gemeentelijk Sport- en 
Ontspanningscentrum, Warot-
straat, Winksele. Toegang 100 
fr. w k , kasse 120 fr. 

Do. 16 LEUVEN: Debat over 
Verdere staatshervorming. Om 
20u. Ln de Rechtenfakulteit De 
Valk, aula Zeger Van Hee, Tien-
sestraat. Org.: VUJO-KUL. 

MAART 

Vr. 3 LENNIK: Jaarlijks Mos
selfestijn van VU-Lennik. 
Vanaf 18u. in het Gemeentelijk 
Sport- en Ontmoetingscentrum 
J o Baetens, A. Algoetstraat. 
Ook op 4/3 vanaf 18u., 5/3 vanaf 
12u. en 6/3 vanaf 12u. 

Do. 16 LEUVEN: Debat over 
Alilieuproblematiek.. Om 20u. 
Ln de Rechtenfakulteit De Valk, 
aula Zeger Van Hee, Tiense-
straat. Org.: VUJO-KUL. 

HERENT VIERT: 40 JAAR JONG! 
Op vrijdag 13 januari 1995 hield 
de Herentse VU-ploeg Ln Huize 
Veltem, o.l.v. burgemeester 
Willy Kuijpers, eerste schepen 
Jos Bex en OCMW-voorzitter 
William Vanhorenbeek, haar 
nieuwjaarsreceptie. Met 
27,40% van de uitgebrachte 
stemmen — goed voor 8 zetels Ln 
de gemeente- en 4 Ln de 
OCMW-raad - werd de Volks
unie voor het eerst de grootste 
partLj Ln Herent (18.300 inwo
ners). De CVP behaalde 23,8% 
- 6 zetels; de SP 17,3% - 4 
zetels; de VLD 15,1 % - 4 zetels; 
Agalev 9,4% - 2 zetels; en 
C D W 7 , 1 % - 1 zetel. 

Tussen VU, SP en CVP werd 
een meerderheidsakkoord ge
sloten. Deze partijen werken nu 
(ook voor het eerst in de He
rentse gemeentelijke geschiede
nis !) aan een Beleidsplan 1995-

2000. Ook de gemeenteraad 
w^ordt o.l.v. Jos Bex hervormd 
met 5 beleidsvoorbereidende 
kommissies. Het beheer van de 
gemeente zal met een integraal-
federalistische visie vanuit de 
wijkwerking gebeuren. Willy 
Kuijpers lichtte dit alles toe en 
de huidige verkozenen bedach
ten „de partners" met een mooie 
ruiker bloemen. Hulde werd ge
bracht aan wijlen Roger Over
loop, jarenlang fraktievoorzitter 
en provincieraadslid. 

Op zaterdag 4 februari 1995 
vanaf 20u.30, zet de Herentse 
VU haar viering voor het grote 
publiek verder Ln het Gemeen
telijk Sport- en Ontspannlngs-
centrum, Warotstraat te Wmk-
sele-Herent. Het grote Muller-
sorkest speelt ten dans. Toe
gang: 100 fr. in voorverkoop en 
120 fr. de avond zelf. 

JOO GELE LINTENLAAN 
IN SCHERPENHEUVEL 

/ / 

De gekende BasULeklaan te 
Scherpenheuvel werd n.a.v. de 
amnestLe-aktie tot Gele linten
laan of VerzoenLngslcian omge
doopt. De bomen van de Ba-
sLlLeklaan werden tijdens de 
Kerst- en Nieuwjaarsperiode 
met meer dan 100 gele linten 
ook nog feestelijk versierd door 

de plaatselijke Volksuniemen
sen. 
Ook de bomen van het prach
tige marktpark-pleln te Zichem 
werden op de 4 hoeken met gele 
linten getooid. Wie zag ook ooit 
„Zichene achterstaan, als Bra
bant uitstak het vrijdoms
vaan?" (rj) 

NA 24 JAAR MANDAAT 

MARIE-LOUISE THIEBAUT 
VERLAAT GEMEENTERAAD 
Tijdens de laatste zitting van 
1994 nam de Kampenhoutse ge
meenteraad afscheid van een 
aantal raadsleden, onder hen 
Marie-Louise Thlebaut na 24 
jaar dienst. 

Het is Inderdciad reeds vanaf 
1970 dat Marie-Louise, eerst in 
Berg en later Ln Kampenhout, 
VU-raadslLd was. Tijdens deze 
laatste bijeenkomst voerde ze 
het woord, gaf een kort over
zicht van haar loopbaan en had 
enkele raadgevingen voor haar 
koUega's. 

POHENKIJKSTER 
M.-L. Thiebaut: „ Toen ik mij, na 
overleg met mijn man en onze acht 
kinderen, kandidaat óteBe, zegden de 
meruien: een vrouw in de gemeen
teraad en dan nog een inivijkeUnge, 
wat moet dat worden ? Politiek werd 
immerd meedtal door mannen be
dreven. Bovendien hadden veel men

den maar een laag gedacht over 
politiek en politici: het zijn allemaal 
zakkenvullers en dikke profiteurs. 
Toch begonnen wij met veel op
timisme en wensten otu 'm te zetten 
voor onze menden, hen te helpen en 
bij te dtaan waar nodig. 

Vlug bleek dat ik bij ras-po-
litiekers niet welkom •was, Lk 
keek teveel in de potten. Beetje 
bij beetje was het leren omgaan 
met wetten en reglementen en 
leerde Lk mijn weg vinden zowel 
bij de goeverneur als op de 
muiLsterLële kabinetten.' 

Marie-Loulse was ook enkele 
jaren lid van de federatieraad 
van Zaventem. Bij de fusies van 
gemeenten werd de gemeente 
Berg bij Kampenhout gevoegd 
en voor het eerst kwamen po
litieke partijen onder hun naam 
op. Velen hoopten dat de ou
derwetse dorpspohtlek die tot 

GELE LINTEN 

IN STEENOKKERZEEL 

Na een bevredigend resultaat 
van de VU-kandidaten op de 
lijst Anders (VU-JOng Onaf
hankelijk STeenokkerzeel-
CVP) ging de plaatselijke VU-
afdelLng met volle moed een 
nieuw werkjaar tegemoet. 

Ze schreef al haar leden aan om 
hen te herinneren aan de her
nieuwing van hun lidmaatschap 
van de énige Vlaams-natlona-
hstlsche partij ln Vlaams-Bra-
bant, en kondigde een amnestie-
aktle aan. 

Deze aktle -werd een schot Ln de 
roos en schudde de Steenok-
kerzeelse bevolking wakker. 

Twee nachten voor kerstmLs 
hLngen VUJO'e r s 500 meter 
gele linten aan bomen, palen, 
kerststallen, oorlogsmonumen
ten en gemeentehuizen van 
Groot-Steenokkerzeel. 

Meteen wjiren de gele linten het 
gespreksonderwerp op straat, 
zij wapperden over heel Steen-
okkerzeel. Volgens sommigen 
w âs het kerstversiering, volgens 
anderen was het ter ere van een 
gouden jubileum, maar niemand 
dacht aan het Amerikaanse lid 

, , 0 tie a yellow ribbon round 
the old oak tree". 

Totdat de kerstman een pamflet 
en de ekstra-katem van W I J 
over Steenokkerzeel ver
spreidde. Samen met VU-be-
stuursleden en VUJO'e r s ging 
de man-met-de-wLtte-baard de 
kerstmarkt af, bezocht kaffee-
tjes en wachtte de mensen op na 
Ledere nachtmis in elke deel
gemeente. Mensen spraken de 
kerstman aan en hij gaf op zijn 
beurt goede, oude, wdjze raad 
mee! 

Ook TAK voerde aktie door 
aanplakbiljetten doorheen 
Steenokkerzeel te hangen met 
een aantal feiten die je doen 
nadenken of ledereen vî el een 
zalig kerstfeest kan vieren: 1200 
tot 1500 personen vervallen van 
nationaliteit; 101 personen de 
toegang tot het land ontzegd; 
600 tot 650 personen zonder 
politieke rechten. 

Dankzij deze twee akties mogen 
ŵ e er zeker van zijn dat er weer 
meer mensen achter de meer 
dan 50-jaren oude Vlaamse eis 
staan: Amnestie ! Nu, meer dan 
ooit! 

De kerdtman werd geholpen door VU-bedtuurdteden en VUJO 'ers. 
V.Ln.r.: Kameel Ryon, Jos Moydons, Armanda Peeterd, de kerstman, 
Inge Moydond. 

dan gevoerd werd nieuwe im
pulsen zou krijgen. 

M.-L. Thiebaut: „Maar het oude 
spelletje werd verder gespeeld zoals 
men dat gewoon was, de meerderheid 
(CVP) tegenover de minderheid 
(VUen PW). Goede voorstellen van 
oppositieleden kregen geen kans om
dat ze van de minderheid kwamen. 
Dat wad voor mij een grote ont
goocheling. " 

Maar dat bleef niet zo, tussen 
'82 en '88 maakte Marie-Loulse 
deel uit van de bestuursmeer-
derheld. 

M.-L. Thiebaut: „Zo lukte het 
ons in het kollege enkele punten ten 
voordele van de bevolking te skoren. 
Het afschaffen van de verhaalhe-
lastmg tegen de zin van de CVP-
koalUiepartners in, maar met steun 
van PW-SP. Toelagen aan ver
enigingen en het betrachten van 
onderlinge verstandhouding, de op
richting van een jeugdraad. Maar 
ondankj de goedkeuring van een 
BTK-projekt voor jeugdbeleiding 
werd het initiatief grandioos ge
kelderd en haalde het zelfs de be
spreking op de gemeenteraad met. 
Méér kredieten voor de uitbouw van 
de gemeentelijke muziekdchooL " 

Biezonder tevreden is M.L. 
Thiebaut over de Vlaamse zang
namiddagen voor leerlingen van 
het 5de en 6de studiejaar over 
de verschillende scholennetten 
heen. Alaar anderzijds werd de 
erkende biblloteekraad door le
den van de CVP-meerderheid 
voortdurend tegengewerkt. 

• En de sport ? 

M.-L. Thiebaut: „Oei, oei!Daar 
mocht ik mij niet mee inlaten. Toch 
wad het mijn bedoeling evenredige en 
vooral logistieke steun aan alle 
sporttakken toe te kennen, zonder 
bevoorrechting van een of andere 
groep of strekking." 

Maar bij de verkiezingen Ln 
1989 keerde het tLj, de CVP 
haalde opnieuw de volstrekte 
meerderheid zodat ons raadslid 
weer ln de oppositie aan de slag 
moest. 

M.-L. Thiebaut: „Positief was dat 
meerdere voorstellen van de VU 
maanden na hun afkeuring door de 
CVP werden overgenomen. Ik denk 
b.v. aanfietsstallingen, toelagen aan 
mindervaliden, verkeerslichten, se-
lektief ophalen van huisvuil, snel
heidsbeperking en een Vlaarru en 
sociaal grondbeleid. En, dank zij de 
tussenkomst van minuter Sauwenj, 
de klassering van het gemeentehuis 
van Kampenhout." 

Bij haar uittreden uit de ge
meenteraad gaf M-L Thiebaut 
de raadsleden enkele bedenkin
gen mee: •wees eerlijk en recht
vaardig, hou de gemeente vrij 
van korruptLeschandalen en 
wees rechtvaardig zowel op het 
gebied van de verdeling van de 
uitgaven als van de Inkomsten. 

Na bijna een kwarteeuw heeft 
M.-L. Thiebaut een punt gezet 
achter haar gemeentemandaat, 
het afscheldsgeschenk (een 
Delftse schotel met de beziens
waardigheden van Kampen
hout) zal haar blijvend herin
neren aan de jaren van grote 
inzet voor de plaatsehjke be-
volkLng. 
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Uiï DE REGIO 
MET ERVARING EN INZET 

DE HAND AAN DE PLOEG TE EVERGEM 
WEST-VLAANDEREN 

De lijst Ploeg Vrije Gemeentenaren 
(PVG) haalde bij de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen te 
Evergem 11 zetels, daarvan zijn 
er 8 VU-verkozenen, 1 ex-
VLD'er, 1 ex CVP'er en 1 on
afhankelijke. Ploeg sloot met de 
CVP (12 zetels) een bestuurs
akkoord af wat een meerderheid 
van 23 op 29 zetels geeft. 

3 PVG-SCHEPENEN 
Het mandaat van eerste schepen 
(ruimtelijke ordenmg, haven en 
kanaalzone, leefmilieu, sociaal 
beleid en huisvesting, tewerk
stelling, nutsvoorzieningen en 
energiebeleid) wordt toegekend 
aan Paul Van Grembergen. 

Paul Van Grembergen (°1937) 
heeft ervaring met gemeente
beleid, hij wa5 reeds tussen 1970 
en 1976 schepen te Ertvelde. 

De huisarts Jean-Marie Collier 
•wordt schepen van Sport en 
sportinfrastruktuur, midden
stand, volksgezondheid. Ook 
hij bekleedde reeds eerder een 
schepenmandaat. 

ORGEL 
De studiemeester-opvoeder 
Paul Van Kerckhoven (°1946) 
werd het mandaat van schepen 
van verkeer en openbaar ver
voer, onderwijs, jeugd, toerisme 
en feestelijkheden toegewezen. 
Van Kerckhove is sinds 77 ge
meenteraadslid, zijn aandacht 
gaat sinds jaren naar de ver-
keers- en vervoersproblema-
tiek, met o.m. akties voor het 
behoud van kleine stations en de 
verbetering van het openbaar 
vervoer. 

Van linkj naar echtd, van boven naar onder: Paul Van Grembergen, 
Jean-Marie Collier, Paul Van Kerckhoven, Lieve Grypdonck. 

De advokate-lerares Lieve 
Grypdonck (°1941) werd aan
geduid als voorzitter van de 
PVG-fraktie, zij heeft ervaring 
in O C M W en gemeenterjuacl. 
Lieve is bovendien lid van de 
VU-partijréiad, is biezonder so-
ciaal-gevoehg en kulturele en 
heemkundige onderwerpen 

dragen haar belangstelling weg. 
Elke zondag begeleidt zij de 
eucharistieviering op het orgel. 
Met PVG kan in Evergem een 
boeiend politiek tijdperk begin
nen, wij wensen de nieuwe be-
stuursmeerderheid veel... frisse 
ideeën voor zeer helder bestu
ren ! 

OOST-VLAANDEREN 

JANUARI 
Wo. 18 SEVT-NIKLAAS: Start 
van het nieuwe jaar met hapje en 
drankje en planning van FW-Sint-
Niklaas. Om 20u. in de cafetaria 
van de StadsbibUoteek. 

Do. 19 GERAARDSBERGEN: 
Gespreksavond: De ondergang van 
het Kommunisme in Oost-Europa. 
Mentaliteiten vraagstuk. Met joer-
nalist Bob Francis. De avond gaat 
door op het Stationsplein 22, geen 
aanvangsuur vermeld. Org.: VU-
Geraardsbergen. 
Vr. 20 BUGGENHOUT: Diskus-
sie-avond over Leefmilieu en Ruim
telijke Ordening. Om 20u. in zaal 
Torenhof (achter Opstalkerk). 
Org.: Buggenhouts Alternatief. 

Za. 21 BUGGENHOUT: Bal-
Festijn: Steak en Vol-au-vent. 
Vanaf 17u. in zaal Torenhof (achter 
Opstalkerk). Ook op 22/1 van 
llu.30 tot 15u. Org.: Buggenhouts 
Alternatief. 
Za. 21 DENDERMONDE: Kaas-
en streekbierenavond in Den Om-

meganck. Markt te Dendermonde. 
Vanaf 19u.30. Inschrijven aan 350 
fr. p.p. bij VU-Dendermonde. 

Zo. 22 GENTBRUGGE: Vanaf 
1 lu. nieuwjaarsdrink gratis en aan
sluitend Ledenfeest-Visfestijn. 475 
fr. p.p./ -12j. 250 fr. Tafelrede: L. 
Decalu^ve. Dienstencentrum 
Braemkasteelstraat te Gentbrugge. 
Inschrijven: Sekr., Weverboslaan 
26, Gentbrugge (09/231.19.41). 
Org.: VU-Gentbrugge-Ledeberg. 

Vr. 27 SINT-AMANDSBERG: 
VU-Nleuwjaarsreceptie in de 
raadszcial van het oud gemeente
huis (Antw. stwg.). Aanvang 20u. 
Gastrede door VU-schepen Lieven 
De Caluwe. 

Vr. 27 GAVERE: Nieuwjaarsre-
cepte van VU-Groot-Gavere. Om 
19u. in 't Oud Asper, Kapellestréiat 
21 te Asper. Om 20u.30 is er Kaas-
avond met gevarieerd kaas- en 
vleesbuffet. Deelname kaasavond: 
300 fr.p.p. (kind 150). Inschrijven 
bij bestuursleden vóór 25/1 of se-
kretariaat 384.21.61. 

Za. 28 LAARNE-KALKEN: 
Nieuwjaarsreceptie in zaal Kon. 
Harmonie, Koffiestraat 72 te Kal
ken, om 19u. Gastspreker: Bert 
Anciaux. Aansluitend Breugeli-
aanse maaltijd. Deelname: 400 fr. 

ANTWERPEN 

JANUARI 
Za. 21 EDEGEM: Kaartavond in 
Drie Eiken, om 20u.l5. Inschrijven 
op voorhand. Org.: VNSE. 

Zo. 22 EDEGEM: Worstenbrood 
in Drie Eiken. Inschrijven tot 19/1 
bij Karel De Gryze (03/449.82.12). 
Prijs: 150 fr., koffie inbegrepen (2 
stuks). Org.: VNSE. 

Zo. 22 KAPELLEN: Nieuwjaars-
ontbijtbuffet. Om 20u.30 in Piz-
zaBella, Gasstraat. Speciale gast: 
Joris Giebens. Org.: VU-Kapel-
len. 

Do. 26 EDEGEM: Voordracht 
door Lieve Hogewijs in Drie Eiken 
over ,,Dainiaan Achterna". Org.: 
Kulturele Kring Edegem. 

FEBRUARI 

Wo. 1 BRASSCHAAT: Jaak Van-
demeulebroucke over de Hormo
nenzwendel, de biefstuk op uw 
bord en alles wat er tussen ligt. Om 

Inschrijven bij Frank Van Imschoot 
(09/269.50.45). Org.: VU-Laame-
Kalken. 

Zo. 29 DEESrZE: VU-Nieuwjaars-
receptie in De Mandel (Gram-
mene) vanaf Hu. Alle leden zijn 
welkom. 

FEBRUARI 

Vr. 3 GERAARDSBERGEN: 
Dia- en informatieavond over IJs
land. Om I9u.30 in Koetsenhuis, 
Abdijstraat. Org.: VU-Geraards-
bergen. 

20u.30 in Cafe In den Leopold, 
Bredabaan 911 Brasschaat-Maria-
ter-Heide. Org.: VU-Brasschaat. 

Za. 4 HERENTALS: VUJO-arr. 
Mechelen-Turnhout-Namiddad. 
Met bestuursverkiezingen (kandi
daturen uiterlijk binnen op 1/2 bij 
VUJO-nationaal), nieuwjaarsre
ceptie en gastspreker. In het Kul-
tureel Centrum om 14u. Info: Mare 
Hendrickx (015/27.17.27). 

Za. 4 EDEGEM: Familiekwis in 
Drie Eiken, om 20u. Inschrijven op 
voorhand bij Hilde De Wit 
(03/449.17.66) of José Popelaers 
(03/449.79.01). Org.: F W 
MAART 
Vr. 3 RIJMENAM: Vijfde grote 
kwis ,, Vlaanderen, Europa, De we
reld". Om 20u. in Ontmoetings
centrum Sint Alaartensberg. Vor 
info en inschrijvingen: 
015/51.31.69 van Mia Bogaerts-BU-
liet. Org.: VU-arr. Mechelen. 

JANUARI 

Wo. 18 IZEGEM: Plantijnzaal Bi-
blioteek om 20u. 2de sessie kursus 
,,Stamboom". Org.: VSVK-Ize-
gem. 

Vr. 20 IZEGEM: Feestzaam Dam
hert, 19u.30: VU-Nieuwjaarsre-
ceptie met toespraken door Geert 
Bourgeois en Paul Van Grember
gen. 

Za. 21 BRUGGE: Algemene le
denvergadering van F W in De 
Gulden Spoor, 't Zand 22. Vanaf 
9u.45. Info: FW-Gent, 
09/223.38.33. 

Wo. 25 IZEGEM: Plantijnzaal Bi-
blioteek, 20u.: laatste sessie kursus 
,, Stamboom"; Org.: VSVK-Ize-
gem. 

Wo. 25 IZEGEM: V-Club voor 
kinderen: verrassingsbrood en al
coholvrije drankjes. Om 13u.30 in 
de Ommegangstraat 5. Inkom 50 fr. 
Meebrengen: mes, vork, bord en 
glas. Org.: Vlanajo vzw. 

Do. 26 IZEGEM: Bar Akademie 
voor Muziek & Woord, 20u.: prof. 
Neri Knol (VUB) „Zijn er nog 
mensenrechten?". Toegang 50 &•. 
abos gratis. Org.: VSVK-Izegem. 

FEBRUARI 

Zo. 5 IZEGEM: Vlaams Huis om 
13u.30: verzamelen voor wandeUng 

op De Ruiter (Roeselare), o.l.v. E. 
en Chr. Nyffels-Pot. Org.: Wan-
delklub Vlaams Huis. 

Vr. 10 IZEGEM: Vlaams Huis 
20u.: 12de kaartmg. Ook op 12/2 
vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden. 

Zo. 12 BLANKENBERGE: H. 
mis voor de overleden VWG-leden 
om Hu.30 in St. Rochus. Daarna 
samen met de auto naar 't Leegland 
te Nieuwmunster voor jaarlijke 
hutsepot. Kostprijs: 350 fr. In
schrijven (ook voor vervoer) bij Vik 
Philips (41.26.99) of Miei Duysters 
(41.36.54). 

Do. 16 IZEGEM: Bar Akademie 
Muziek & Woord, 20u.: Raymond 
Detrez (Radio 3) over de Balkan. 
Toegang 50 fr., abos gratis. Org.: 
VSVK-Izegem. 

Di. 21 IZEGEM: Cafetaria De 
Drie Gezellen, 15u.: voordracht 
over het OCMW door F. Herreman 
(OCMW-sekretaris, Izegem). 
Org.: VWG-Izegem. 

Vr. 24 WEVELGEM: Groot VU-
Ledenfeest in de Gouden Fazant, 
Grote Markt 18. Aperitief om 20u. 
Volw. 550 fr., -I2j. 250 fr. Inschrij
ven voor 18/2 bij L. Vanoverbeke-
Declercq (056/41.30.38), F Soenen 
(056/41.58.88), G. Debels-Ver-
venne (056/41.17.19). 

VU-LIMBURG VEROORDEELT 
ZWARE TOEGEVINGEN 
IN VOEREN 
Volksunie-Limburg herinnert 
eraan dat Voeren onherroepe
lijk tot het grondgebied van 
Vlaanderen behoort. 

Zij beklemtoont dat de taal
grens ook in de toekomst de 
staatsgrens van Vlaanderen is, 
zoals 30 jaar geleden overeen 
gekomen. 

VU-Limburg beschouwt de 
konstruktie van het Kollege van 
Gouverneurs als een belache
lijke instelling die dat onmid
dellijk moet •worden afgeschaft. 
Het is louter een middel om de 
bevoegdheden van de goever-
neur uit te hollen en leidt alleen 
tot een ongeloofwaardige wet
geving. 

VU-Limburg vindt daarenbo
ven dat het installeren van een 

ombudsman voor enkele onaan
gepaste frankofonen een geld
verslindende en overbodige 
maatregel is. Deze invoering 
holt trouw^ens het taaistatuut 
uit. 

Tevens verwerpt VU-Limburg 
het installeren van zogenoemde 
„antennes" voor de Franstali-
gen. Dit op een ogenblik dat de 
Voerenaars niet eens een ,,an
tenne" krijgen om TV-Limburg 
te kunnen ontvangen. 

Toppunt is dat deze zoveelste 
toegevingen kunnen tot stand 
komen door de steun van CVP 
en SP, en dit alles onder impuls 
van „José Dehaene" en „José 
Vandenbroucke", die beweren 
hiermee de „Vlaamse belangen"" 
te hebben verdedigd. 

VU-RIEMST NODIGT UIT 
Voor de gemeenteraadsverkie
zingen van 9 oktober 1994 koos 
de VU-afdeling Riemst voor de 
veriViK«H îng in de beleidsvoe
ring. 
Een duidelijk verkiezingspro
gramma inzake müieu, jeugd, 
verkeer(sveiligheld), openheid 
van bestuur, onderwijs, ruim
telijke ordening, landbouw, toe
risme, kuituur, •welzijn en fi
nanciën kreeg van de kiezer het 
vertrouwen. 
Dit resulteerde in vier verkozen 
gemeenteraadsleden, m.n. J a n 
Peumans (1.239 voorkeurs
stemmen), Gerard Stratermans 
(400), Idian Wouters (357) en 
Gabi Konings (354). 
Na zware besprekingen werd er 
een koalitie gevormd met de 
CVP, met als burgemeester J a n 
Peumans en Gerard Strater
mans als schepen van Openbare 
Werken. Ronny Oosterbosch 
(22 jaar) en Maria Jans werden 
verkozen tot OCMW-raadsle-
den. 

Om de kiezers te bedanken 
wordt er een feest georgani
seerd op 28 januari 1995 in het 
Cultureel Centrum te Millen. 
Op het programma staat van 19 
tot 22u.: volksreceptie, opge
luisterd door de Tevona-band 
o.l.v. L. Deckers. 

Vanaf 22u. bal met het orkest 
Max Blanco. 

Iedereen is van harte w^elkom en 
de inkom is gratis. 

LIMBURG 

JANUARI 

Za. 28 RIEMST: VU-feest in het 
Cultureel Centrum te Millen. Van 
19 tot 22u.: volksreceptie, opge
luisterd door Tevona-band. Vanaf 
22u. bal met orkest Max Blanco. 
Inkom gratis. 
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UIT DE REGIO 
WILFRIED VANDAELE 
EUROPEES ERESENATOR 

START N I E U W E DEBATTENREEKS O P 

VUJO-KUL ZOEKT STEUN 
D e Beweging voor de Verenigde Sta
ten van Europa (BVSE) besloot 
Wilfried Vandaele op te nemen 
als lid van de Europese Ere-
senaat. Deze onderscheiding 
werd ingesteld om mensen te 
eren die zich bijzonder hebben 
ingespannen voor de Europese 
eenwording en de samenwer
king tussen de verschillende 
volksgemeenschappen en kui
turen. 

Wilfried Vandaele krijgt de titel 
van Europees eresenator voor 
zijn jarenlange inzet voor de 
Nederlands-Vlaamse samen
werking en voor de plaats van 
het Nederlands en de Neder-
landstaligen in Europa. Hij 
deed dat o.m. als auteur en 
publicist, als algemeen sekre-
taris van de stichting Algemeen-
Nederlands Congres en als lid 
van de Vaste Gemengde Com
missie ter Uitvoering van het 
Belgisch-Nederlands Cultureel 
Verdrag. 

Over Vandaele zegt de jury: 
„Niet alleen zijn pen is scherp. 
In vele toespraken wist hij de 

toehoorders te boeien met de 
hem zo eigen diepgaande ana
lyse van de problematiek en met 
zijn originele aanpak". Opmer
kelijk noemt de jury ook zijn 
konkrete akties, bv. voor het 
gebruik van het Nederlands op 
etiketten van voeclings^varen. 

Samen met Vandale worden ook 
Aloïs Mock, minister van Bui
tenlandse Zaken van Oosten
rijk, en Willy Claes, mminister 
van Staat en sekretaris-generaal 
van de NAVO opgenomen in de 
Europese Eresenaat. 

Mock wordt ingeleid door Gy-
ula Hom, eerste minister van 
Hongarije. Claes wordt ingeleid 
door Leo Tindemans, gewezen 
eerste minister van België. Van
daele wordt ingeleid door Jozef 
Deleu, letterkundige en stich-
ter-hoofdredakteur van Onj Erf
deel en Septentrion. 

De onderscheiding w^ordt uit
gereikt op 11 februari in Ant
werpen, tijdens een akademi-
sche zitting, opgeluisterd door 
Frangois Glorieux. 

Sinds enkele jaren is er een 
groep jongeren die steeds bij het 
begin van het jaar met open 
hand en bedelende blik een op
roep doen naar de mede-
Vlaams-nationalisten om een 
deeltje van hun financiële lasten 
te dragen. 

Deze solidaire zielen kunnen dit 
doen door ere-lid te worden van 
VUJO-KUL. 

Ze krijgen dan voor hun scha
mele I.OOO fr. een jaar lang de 
morele steun van een groep en-
toesiastelingen die 100% achter 
de twee peüers van onze partij 
staan: maatschappelijk en 
Vlaams radikaal! 

V U J O - K U L organiseerde ver
leden jaar reeds een debat over 
de migrantenproblematiek (15 
dec.) en zal nog drie debatten 
organiseren over onderwerpen 
die duidehjk moeten maken 
w^aarvoor onze partij staat en 
w ât haar anders maakt: werk
gelegenheid (12 jan. '95), ver
dere staatshervorming (16 
febr.) en milieuproblematiek 

l Ü -

METEEN LIED OP DE LIPPEN... 

29STE DAG VAN HET VLAAMSE LIED 
Wegens verbouwings'werken en 
het niet beschikbaar zijn van 
geschikte lokaties heeft het be
stuur Vcin de Vlciamse Volks
kunstbeweging zich genood
zaakt gezien de organisatie van 
de 29ste Dag van het Vlaamse 
Lied, die traditioneel plaats
vindt in het najaar, te verschui
ven naar het voorjaar 1995. 

De 29ste Dag van het Vlaamse 
Lied zal plaatsvinden op zondag 
26 februari 1995 om 14u.30 in 

de volledig verbouwde Stads
schouwburg, gelegen aan het 
Theaterplein te Antw^erpen. 

De Dag van het Vlaamse Lied 
heeft tot doel de blijvende aan
dacht te vestigen op het w^erk 
van eigen tekst- en toondich-
ters. Als naar traditie zullen 
koren, solisten, muziek- en 
volkskunstgroepen hun mede
werking verlenen aan het pro
gramma met ruime aandacht 
van het eigen volkse lied. Dit 

maal wordt geprogrammeerd 
uitgaand van het spirituele, het 
geestige in het hed met als tema: 
„Een lied op de lippen, de zon in 
het hart". De samenzang komt 
uiteraard ruim aan bod. 

c» Voor inlichtingen, rcéervaticó 
en kaartenverkoop: WKB Na
tionaal Trefpunt, Baron Dba-
nülaan 20 biu* 3, 2000 Ant
werpen. Fax: 031248.08.13. TeL : 
03/238.94.12. 

(16 maart). Deze debatten gaan 
steeds door omstreeks 20u. in de 
Tiensestraat te Leuven in de 
Rechtenfakulteit De Valk, aula 
Zeger van Hee. VU-leden kunnen 
steeds gratis deze debatten vol
gen. 

Daarnaast zijn er de meer stu
dentikoze aktiviteiten zoals 
onze (stilaan beruchte) V U J O -
KUL-cantus. 

Zoals u kunt zien zitten -we niet 
stil. Maar niet-stUzitten kost 
geld, veel geld. 

Daarom vragen ŵ e steun op 
rekeningnummer 860-0084644-
42 van de VU-Jongeren KUL, 
Spaarkrediet, Tessenstraat 3 & 
3a te 3000 Leuven, met ver
melding „erelid 1995". 

U\v geld wordt gebruikt om ons 
programma verder uit te dragen 
naar de studentenbevoUdng. 

Alvast bedankt. 

Roel Anciaux, 
voorzitter VUJO-KUL 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ EN 
DE 

TOEKOMST 
RENDEERT 

VNOS 
OP DE BUIS 
In haar uitzending van 23 
januari a.s. omstreeks 
22u.30 op BRTN - TV 1, 
besteedt V N O S ruime aan
dacht aan de hoog opge
lopen „kommunautaire" 
spanningen van de jongste 
wekenen dagen. 
Vooraan staat het Verloren-
Maandagakkoord van de 
regering-Dehaene om de 
Voerense Happart-carrou
sel te stoppen. Verder de 
toegenomen franstahge ar
rogantie in de Randge
meenten en in Vlaams-Bra-
bant. 

En dan is er nog de aanval 
van Franse politici tegen 
het Nederlands in de Eu
ropese instellingen. Om 
m£iar enkele tema's te noe
men. 
Een hele trits mensen ver
leenden hun medewerking 
aan deze uitzending: Bert 
Anciaux, VU-voorzitter; 
J ean Duyssens, VU-ge-
meenteraadslid Voeren; 
André Lerminiaux, voorzit
ter Komitee der Randge
meenten; Bruno Lermini
aux, stichter van „De 
Randgevallen"; C. Lalu-
mière, fraktievoorzitter 
Europese Radikale Allian
tie in het Europarlement; 
Hugo Olaerts, VU-volks-
vertegenwoordiger; Guido 
Sweron, Komitee Voeren; 
Herman Van Autgaerden, 
VU-bestendige afgevaar
digde Vlaams-Brabant; 
Jaak Vandemeulebroucke, 
VU-Europarlementslid; 
Paul Van Grembergen, VU-
fraktievoorzitter Vlaamse 
Raad; Etienne Van Vaeren-
bergh, VU-volksvertegen-
woordiger. 
c& VNOS, maandag 23 ja
nuari rond 22u.30 op BRTN 
TV 1. Be^lLtt kijken! 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 

VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Zitplaatsen feest
zaalvoor 100 per-

J , sonen. Groepen 
i*" en bussen op 

afspraak 
,.̂ _' tegen speciale 
K prijzen - toeristen-
- ' menu 295 fr. 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^DeGulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

^ DEVRIESE -
woonverlichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

<baan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 /• 

W O O N I D E E 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordiien 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 laar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

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

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRiïUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamlra stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Kostuums naar 
maat 

•' ü-N^ HERENK L E DING 

f ybrmees 
J L / Steenhouwersvesl.52 

ANTWERPEN 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300AAL5T 
(200 m voor de Vijftiulzen) 
Tel 053/70.0664 
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SPORT 
EEN VOETBALWEEK NAAST HET VELD 

HET KAN NIET OP 
We zijn niet meer van de aLLerjongéten en er zijn van die 
momenten dat we on^ dat ten voLle (moeten) reaiueren. De 
week begon goed. Uit Engeland werd gemeld dat Andy Cole, 
een gevierde épitj van Newcastle voor 300.000.000pluj de 
zeer beloftevolle Keith Gille,ipie, naar Manchester United 
werd getransfereerd. De duurste Engebe transfer aller 
tijden. We waren nog aan het bekomen toen Gilles De 
Bilde, met nog geen twintig eerste klasse matchen en 
nauwelijks anderhalve interland in de benen, de Gouden 
Schoen won. Om het feest volledig te maken stapte Romarb 
op bij Barcelona. Het kind van de voetbalgoden keert naar 
zijn Braziliaanse vaderland terug. Flamengo is de eerste 
gegadigde. Cruyff heeft zich genoeg geërgerd aan de fratsen 
van zijn wereldkampioen. Tussendoor werd ook nog gemeld 
dat Club Brugge zware financiële onregelmatigheden zou 
hebben begaan bij spelers transfers vanuit Australië. De 
Fifa stelt een onderzoek in. Het is dus echt wel allemaal om 
de poen te doen. 

D
e Gouden Schoen van Gil
les De Bilde wekte tegen
strijdige bedenkingen los. 
Of men er wel goed aan 

deed nu al zon zware druk op 
een weliswaar intrinsiek maar 
toch onervaren talent te leggen ? 
Of Staelens en Franky Van der 
Eist, om maar die twee te noe
men, niet beter hadden ver
diend? Of in de gegeven om
standigheden de jury nog wel 
kompetent mocht -worden ge
noemd ? Eigenlijk impliceert de 
uitslag van de Gouden Schoen 
een bekentenis. Ons land was 
nooit armer aan grote talenten. 
Mogelijk heeft de beste zelfs 

f ewonnen. Al zal dit Ln de toe-
omst nog moeten blijken. 

ONDERGANG? 
De ergernis van Lxjrenzo Stae
lens was misplaatst. We kunnen 
aanvaarden dat zijn hoop groot 
was. We begrijpen zijn mis
prijzen voor de loernalisten die 
hem als gedoodverfde favoriet 
naar voor schoven en hem dan 
op de achtste plaats lieten „uit
komen". Verbijsterend welis
waar maar overkwam Luc NUis 
niet al net hetzelfde... ? Boven
dien, en dat moet ook maar eens 
gezegd worden, is Staelens 
meer hart en karakter dan pure 
klcisse. 

Dit geldt eigenlijk ook voor 
Franky Van der Eist al is de 
mentale uistraling van de Pajot 
onvergelijkbaar. We zouden 
ook onze bedenkingen gehad 
hebben bij een nieuwe uitver
kiezing van Alichel 
Preud'homme. De goalie van 
Benfica speelde Ln 1994 op va
derlandse bodem geen enkele 
grote match. Geen enkele. Ze
ker niet in zijn laatste half jaar 
bij KV Mechelen en daarmee is 
ook dat verhaal verteld. De iro
nie heeft trouwens ook ge^vLld 
dat niet Preud'homme maar Fi-
lip De Wilde als eerste doelman 
werd gerangschikt. De afstand 
tussen De Wilde en Bodart, de 
keeper van bondscoach Van 
HLmst, bedroeg bijna honderd 
punten waarmee ook in deze 
„relatie" orde op zaken werd 
gesteld... Zo onbekwaam moet 
de jury dus niet geacht wor
den. 

Vraag is natuurhjk wat er met 
De Bilde zal gebeuren. lïen 
overgang naar een topklub in 
België is hoogstwaarschijnlijk. 

Het heet dat Anderlecht voor
aan in de rij staat. De prijs zal 
evenwel hoog liggen. Op zich is 
de grote belofte van Eendracht 
Aalst (veel) meer waard dan 
Josip Weber -wiens aanleg spe
cifiek is. Er staat dus -weer -wat 
te gebeuren op de nationale 
transfermarkt. Voor Eendracht 
heeft de medaille even-wel twee 
kanten. Er zal veel geld bin
nenkomen maar de speler Ln 
kwestie vervangen is onmoge
lijk. Noch op het veld noch in de 
harten van de supporters. De 
financiële hiërarchie van ons 
voetbal heeft zich echter nog 
nooit ingelaten met sentLmen-
taliteiten. Zij zal dat Ln de ko
mende maanden ook niet 
doen... 

De kans is overigens groot dat 
het binnenlandse voetbalnieu-ws 
in de komende maanden finan
cieel zal worden ingekleurd. 
Club Luik staat op springen. De 
aloude vereniging van Rocourt 
is zogoed als failliet en het sta
dion staat letterlijk en figuurlijk 
op instorten. Er -wordt gespro
ken over fusie met of opslorping 
door Seraing dat op zijn beurt 
uit de hand eet van de Brusselse 
zakenman Blaton... Verder 
wordt van alle kanten gesmeekt 
om algemene en opgelegde sa
neringsmaatregelen. Het mes 
moet in de lonen. Het profes
sionalisme in zijn zuiverste 
vorm kan onmogelijk nog lang 
overleven. De Task Force heeft 
dit in omfloerste bew^oordingen 
duidehjk proberen maken. 
Maar de weerstanden zijn 
groot. Vooral de grote klubs zijn 
beducht voor elke vorm van 
inmenging, voor de open boek
houding. We kunnen dat be
grijpen. Wie het goed gaat wil 
niet op de -vingers gekeken -wor
den en voelt ook geen behoefte 
aan ondersteuning. De vraag 
rijst of de ongelimiteerde na
tuurlijke selektie uiteindelijk 
niet moet leiden naar de on
dergang van de nationale kom
petitie. 

VERBIJSTEREND 

Ook in het Engelse voetbal, dat 
momenteel een periode van fi
nanciële hoogkonjunktuur be
leeft, wordt geen rekening ge
houden met verzuchtingen en 
verlangens van supporters. 
Newcastle, dat in de eerste 
maanden van de lopende kom
petitie zowel in binnen- als bui-

GUles De BUde, in de toekomst moet blijken of deze vroege Gouden Schoen verdiend Is... 

tenland furore maakte, deed 
zonder blikken of blozen en 
tegen alle verwachtingen Ln de 
lieveling van zijn publiek vjm de 
hand. Andy Cole, de drieën-
twintigjarige kleurling die in 
•vierentachtig -wedstrijden goed 
was voor achtenzestig goals, 
mocht voor een rekordbedreig 
opstappen neiar Manchester 
United, de aartsrivaal. De ver
bijstering op het eiland -was al
gemeen. Cole was immers de 
talisman van het nieuwe en am
bitieuze Newcastle geworden. 
Hij werd door de supporters op 
de handen gedragen en in de 
generiek van Grandstand van 
de BBC -werd hem zelfs een 
hoofdrol toebedeeld naast er
kende vedetten als Ryan Giggs 
en Alan Shearer. Cole, die door 
omstandigheden nog nooit voor 
de nationale ploeg uitkwam, is 
nog jong en zijn beste jaren 
moeten eigenlijk nog komen. 
Hij ^verd door manager Kevin 
Keegan in 1993 weggehaald bij 
Bristol City en eerder voetbalde 
hij ook nog voor Fulham en... 
Arsenal. De supporterts van 
New^castle reageerden gebelgd 
op het nieu-ws. Ze trokken naar 
het stadion en voregen Kevin 
Keegan om tekst en uitleg. De 
gewezen stervoetballer van Li
verpool en Hamburg reageerde 
bitsig. „Indien jullie het beter 
kunnen moeten jullie maar je 
kandidatuur stellen als nieu-we 
manager bij het bestuur." Top
voetbal is een verhaal van cijfers 
en enkel de toekomst kan uit
wijzen of Keegan dan wel Fer
guson van Manchester de beste 
zaak heeft gedaan. Overigens 
zullen meer dan waarschijnlijk 
noch Manchester United noch 

Newcastle landskampioen wor
den. Die eer moet normaliter de 
Blackburn Rovers te beurt val
len. In die kleine stad van 
Noord-Engeland voert Kenny 
Dalglish, een andere ex-groot
heid van Liverpool (en Schot
land) het be-wind. Dalglish 
kreeg van zijn schatrijke voor
zitter veel geld en tijd om een 
sterk elftal uit te bouwen. Na 
enkele jaren zaaien is hij nu aan 
oogsten toe. Maar het heeft wel 
poen gekokst en nog geen klein 
beetje. Enkel het duo Shearer-
Sutton zou de klub 460.000.000 
gekost hebben. 

In het Engels voetbal is dezer 
dagen alles mogelijk. Geregeld 
staan steenrijke -weldoeners ( ?) 
op die zichzelf inkopen in een 
klub. Ze zetten dan de hele 
handel en -wandel naar hun 
hand, investeren zich te pletter 
en worden razend populair bij 
de supporters. Ene Knighton, 
die eerder zijn kandidatuur 
stelde voor het voorzitterschap 
bij Manchester United, stuurt in 
de vierde klasse het onbedui
dende Carlisle naar ongekende 
hoogten. Hij werkte een tien
jarenplan uit dat naar Europees 
voetbal moet leiden. Knighton is 
er van overtuigd niet te zullen 
(of kunnen) mislukken... 

De prijzenboom in het Britse 
voetbal schijnt voorlopig niet te 
stoppen. Vooral de Engelse spe
lers varen er wel bij. In dat land 
huizen nu eenmsial de kapitaal
krachtigste klubs en door de 
stringente Uefa-reglementering 
waarbij een klubelftal in Eu
ropese matchen niet meer dan 
drie buitenlanders mag opstel-

. ^ -

len is de waarde van eigen spe
lers ongezond hoog gestegen. 
Het verklaart trou-wens mede 
waarom Manchester United 
met de Ier Keith Ferguson één 
van zijn grootste beloften van de 
hand deed... 

SPIJTIG 

Hoe men het ook draait of keert 
het blijft een spijtig afscheid van 
de onvolprezen Romario. Met 
hem verdvwjnt een stukje poëzie 
van de Europese velden. De 
Braziliaan kon in zijn betere 
dagen zo-wel bij PSV a\s bij 
Barcelona zo zalig onvoorspel-
bciar voetballen dat zelfs zijn 
ploegmaats nog tijdens de 
match hun be-wondering lieten 
blijken. We zuUen hem dus node 
missen en wat Barcelona in de 
plaats krijgt weet voorlopig nie
mand. Al heeft Cruyff nooit 
geaarzeld om de transfermarkt 
overhoop te zetten -wanneer de 
uitslagen hem daartoe dwingen 
en vermits zijn ploeg voor het 
moment alles behalve draait mo
gen -we ons cian een en ander 
verwachten. 

Spanje schijnt in het interna
tionale voetbalkoncert opnieu-w 
een hoofdrol te willen opeisen. 
De nationale ploeg floreert. De 
kompetitie krijgt zijn beslag in 
goed ge-vulde stadions en de 
straffe verhalen over enorme 
schuldenbergen ten spijt blijven 
de klubs msiar investeren. Het 
ene land is duidelijk het andere 
niet. 

Flandrien 
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EEN DUBBELWERKVAN RUDOLF VAN DE PERRE 

MUZIEK EN VERZEN 
Essajdst en dichter Rudolf Van 
de Perre (Okegem, 1934) 
vierde zijn zestigste verjaardag 
zoals het de schrijver betaamt. 
In De geur van een sonate 
bundelde hij eerder verschenen 
essays over poëzie en met Ge
binte van een naam neemt hij 
de draad van zijn vroeger dich
terschap terug op. In beide wer
ken speelt muziek een niet ge
ringe rol. 

ZOEKTOCHT 
De opstellen die Van de Perre 
publiceerde in o.m. de Veulagen 
en Mededelingen van de Koninklijke 
Academie voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde en het tijdschrift 
Vlaanderen en hier gebonden 
zijn, zijn vrij verscheiden. lién 
bijdrage is gekoncentreerd rond 
één gedicht van een auteur (Ge-
zelle), twee stukken behandelen 
een aspekt van een poëtisch 
oeuvre (Van Wilderode, Van 
Nijlen), drie essays geven een 
totaalbeeld van een dichter (Va-
salis, Hensen, Rens) en twee 
bijdragen zijn tematisch opge
vat (Mozart, religieuze poëzie). 

De acht opstellen kregen de titel 
De geur van een sonate mee. 
De muzikaliteit is inderdaad een 
van de rode draden doorheen de 
essays die op het eerste gezicht 
los staan van elkaar. In Gezelles 
Hoe zeere vallen ze a/analyseert de 
auteur de muzikale gebonden
heid als van een sonate die uit 
het gedicht spreekt. 

De zingende of fluitende vogel 
is in Van Nijlens poëzie de be
lichaming van de dichterlijke 
droom. Andere bijdragen be
handelen de muzikaliteit in de 
poëzie van Van Wilderode en 
het tema Mozart in de Ne
derlandse poëzie. Een belang
rijke gemeenschappelijke noe
mer van alle opstellen is de 
geestelijke invalshoek van de 
auteur. Van de Perres ontleding 
van poëzie kenmerkt zich door 
het blootleggen van de inner
lijke zoektocht van de auteur. 
De religieuze component is heel 
uitdrukkelijk aanwezig (o.m. in 
het overzicht van de heden
daagse religieuze poëzie in 
Vlaanderen en in de bijdragen 
over Gezelle, Van Wilderode en 
Rens). Maar ook de geestelijke 
queeste van agnostici wordt ge
analyseerd (Vasalis, Hensen). 

Naast de aandacht voor struk-
turen (Gezelle), zangerigheid 
door ritme, klank en rijm (Van 
AVilderode), vormelijke ver
schuivingen (Rens) en andere 
formele elementen, domineert 
bij Van de Perre de aandacht 
voor de tematiek van dichters 
die iets wezenlijks te zeggen 
hebben over de innerlijke we
reld van de mens, over diens 
verhouding tot de omringende 
wereld, over de existentiële vra
gen die zich opdringen. 

Dat is het w^aarmerk van Rudolf 
Van de Perre die ook in deze 
verzameling de lezer op een 
indringende wijze met de es
sentie van poëzie konfronteert. 
Zijn poëtica en zijn voorkeuren 
garanderen de lezer zinvolle en 
beklijvende lektuur die de lezer 
op weg zet tot verdere explo
ratie van het oeuvre van de 
dichter(s) en tegelijk de lezer 
laat reflekteren over zijn eigen 
existentie. Dat is niet in het 
minst dé eenheid van deze bun

deling doorheen de veelheid van 
dichters en tema's. 

OCKEGHEM 
In Gebinte van een naam evo-
keert Van de Perre leven een 
werk van Johannes Ockeghem 
(1410/20 - 1497), een van onze 
Vlaamse polyfonisten die car
rière maakte aan het hof van de 
Franse koningen. Maar achter 
de schaarse gegevens die over 
de musicus bekend zijn, zoekt 
de dichter tegelijk naar het we
zen van zijn eigen omgang met 
schoonheid en kunst. 

De openingscyclus Ockeghem, 
die ook refereert aan het ge
boortedorp van de dichter, 
schildert het landschap -waarin 
de innerlijke harmonie van kun
stenaars gestalte kan krijgen. 
Toch liggen daar de kiemen van 
,,Een vroege onrust die zich aan 
komt melden" (blz. 15) en die 
het spanningsveld aangeeft tus
sen kunst en leven. Die onrust 
neemt toe wanneer Ockeghem 
naar Antwerpen gaat om er 
dienst te doen als koorzanger. 
De drukte van de stad kon-
trasteert er in zijn geest met „de 
speelse vrijheid van het bos" 
(blz. 21). In Frankrijk zal de 
musicus decennialang werken 
voor de koning van wie hij zich 
w^eer vol onrust afvraagt: „zal 
hij een koning én een herder 
zijn" (blz. 27). Voor wie Van de 
Perres vroeger werk kent (Her
der en Koning — 1972), is dit vers 

Rudolf Van de Perre: "Mijn we
reld Ui gebouwd op deze dtitte..." 

niet zonder betekenis. Ockeg-
hems muziek omschrijft de 
dichter als ,,Klanken gepuurd 
uit overjaars gemis / omdat hier 
en nu geen vervulling is" (blz. 
37). Die spanning tussen droom 
en \verkelijkheid bepaalt de 
sfeer van de ganse bundel en is 
ook terug te vinden in de evo-

katie van schilderijen van Van 
Eyck en Bourgondische mini
aturen uit de tijd van Ockeg
hem. Zo luidt het ,,Lezende 
Vrouw": ,,Haar wereld wordt 
alsnog tot droom verheven / en 
van de droom weer tot gestaan 
ontdaan" (blz. 47). Na deze for
mele maar niet tematische breuk 
blijft de dichter stilstaan bij de 
weerklank die Ockeghem ook 
na zijn dood had en bij de 
vragen die de kunstenaar zelf 
stelde: ,,Kan het dat een wereld 
die het kwaad / gedoogt... / met 
onsterfelijke schoonheid samen
gaat." (blz. 53). 

VERLOREN EDEN 
Die vraag naar de zin van de 
kunst is ook de vrsiag van Van 
de Perre die zich ongetwijfeld 
verbergt achter de ftguur van 
Ockeghem. Voor de lezer is het 
voelbaar vanaf de eerste cyclus 
waarin de dichter het landschap 
uit zijn kinderjaren oproept. 
Daar ligt de bron van zijn kun
stenaarsschap en elke storing 
die later die paradijselijke we
reld verder van hem af brengt, 
probeert de dichter (en de mu
sicus Ockeghem) met woord 
(en muziek) te overstijgen om 
het verloren Eden terug te win
nen. Die poging is gedoemd om 
gedeeltelijk te mislukken en 
blijft bron van •weemoed en 
droefheid en tegelijk van niet 
aflatende kreativiteit. Daar lig
gen de kansen voor de kunst 

en... „de kiemgrond van het 
woord kan opensplijten / m ze
kerheid" (blz. 23). Wat Van de 
Perre ooit vertolkte in zijn beste 
cyclus gedichten, Boergonduche 
juUe uit de gelijknamige bundel 
(1986) die qua historisch ge
geven samenvalt met de nieuwe 
bundel, krijgt hier een tweede 
kans door de figuur van Oc
keghem wiens naam de dichter 
aan zich verbindt doorheen af
komst en artistieke beleving. 
Gebinte van een naam brengt 
geen tematische vernieuwing 
maar wel een verdieping van de 
vragen. Formeel vindt men er 
de vertrouwde verstilde sfeer 
van Van de Perres verzen ge
dragen door een klassieke zeg
ging en een rustig ritme on
danks de opvallende antimetrie. 
Deze bundel leest men best in 
de geest waarin hij ontstond en 
die de dichter ook in Ockeghem 
vindt: ,,Mijn wereld is gebouw^d 
op deze stilte ' (blz. 29) en ,,mijn 
tweede leven / dat in de stilte 
vorm kreeg rond de vraag / of 
alles zinvol was" (blz. 55). 

Patrick Lateur 

c» De geur van een sonate. Es-
sayd over poëzie. Rudolf Van de 
Perre. Uitg. Davldefondti/Clauw-
aert, Leuven. 1994, 157 blx., 595 
fr. 
c» Gebinte van een naanu Ge
dichten. Rudolf Van de Perre. 
Uitg. Lannoo, Tuit, 1994. 59 
bU., 495 fr. 

„MIJN BROER IS EEN ORKAAN" 

VREUGDE EN VERDRIET OM EEN KIND 
„Hannah houdt ontzettend 
veel van haar broer Andreas. 
Die leeft in een eigen wereld. 
Eindeloos luistert hij naar het
zelfde liedje. Alles wat hij ge
bruiken kan, legt hij op een rij 
achter elkaar. En als hij met 
postcodes begint... Mama en 
papa voelen zich soms zo 
machteloos als ze Andreas wil
len helpen. 

Daarom gaan ze op zoek naar 
een speciale instelling. Maar 
Hannah wil haar broer niet 
missen. Ze bedenkt een plan." 

Zo vatte de Vlaanue Vereniging 
Aututme ( W A ) het boek door 
Kolet Janssen geschreven sa
men. Het is een boek voor 
kinderen. Het gebeurt de jong
ste tijd vaker dat ook kinderen 
met handikap een rol spelen in 
een of ander boek. Gelukkig 
maar. Het is een stuk integratie 
dat realiteit wordt; ze horen er 
gew^oon bij. 

LEVENSECHT 
Toch is het niet vanzelfspre
kend dat je boeken op de lees-
plank zet als er over handikaps 
w^ordt verteld. Het blijft moei
lijk. Moeilijk om er over te 
schrijven, moeilijk om te lezen. 
Want lezen doen we om ons te 
ontspannen. 

Mijn broer is een orkaan -werd 
op aanbeveling geschreven. De 
W A vroeg om dit boek. Kolet 
Janssen heeft een prachtig ant
woord gegeven. 

Aan kinderen vanaf 10 jaar 

uitleggen wat autisme is, is 
nochtans geen eenvoudige op
dracht. 

Kolet Janssen heeft dit naar 
mijn gevoelen schitterend ge
daan. Levensecht. Verrassend 
met de kleine vreugden en het 
groot verdriet om het anders en 
bizar funktioneren van een 
kind met autisme. 

Hannah zelf vertelt over haar 
broer en dat werkt aansteke
lijk. Vanuit de visie van een 
(groter) kind wordt over dat 
ander kind verteld. J e kruipt 
in de leefwereld en de gevoe
lens van beide kinderen, broer 
en zus. Ogenschijnlijk delen ze 
alles. De zus op een normale 
manier, maar toch haperend 
omwille van het anders zijn van 
haar broer. 

Biezonder is dat ook de er
varing van Andreas wordt ver
teld. In een cirkel wordt tel
kens Andrejis afgebeeld, de ar
men voor het hoofd geslagen. 
Zijn ideeën staan kursief ge
drukt. 

J e „ziet" dat het anders is. Het 
fe ook anders. Ik vind deze 
inbreng van Andreas biezon
der in het boek. Het geeft een 
extra dimensie. Wellicht moet 
een ouder of volwassen iemand 
toch even nog w ât toelichting 
verschaffen aan jonge lezertjes. 
Want je „inleven" in de v^^ereld 
van iemand met autisme blijft 
vreemd. Kolet Janssen heeft 
dit echter op verrassende wijze 
bewerkstelligd. 

ZOALS HET KOMT 
Dat een kind met autisme toch 
thuishoort in een gewoon gezin 
wordt door Hannah sterk be
pleit. 

Haar plan voor het thuis-hou-
den van haar broer is ontstaan 
uit pure genegenheid voor An
dreas. Hannah bezint zich over 
de uitspraak van haar mama 
,,dat ze geen normaal leven 
heeft met Andreas". Ze praat 
erover met haar papa: 

„Andreas is nu eenmaal zo! Hij 
kan het ook niet helpen I", zeg ik. 

„Natuurhjk niet", geeft papa 
toe. „Maar daarom is het nog 
niet prettig." 

Ik hcial mijn schouders op. Er 
is zoveel dat met leuk is, maar 
waar je nu eenmaal niets aan 
kunt doen. Ik frommel mijn 
handdoek tot een grote bal. 
,,Met Andreas is het als met het 
•weer", zeg ik. , ,Je moet het 
nemen zoals het komt. Slecht 
^veer kun je toch niet afschaf
fen. Ook al is het superver-
velend als het vier dagen na 
elkaar pijpestelen regent. Maar 
je trekt laarzen aan en neemt 
een paraplu mee. Zo is het ook 
met Andreas". Papa lacht. 

„Volgens mij lijkt Andrejis 
meer op een orkaan dan op een 
regenbui!" Hij knijpt in mijn 
nek. 

Ik stomp hem in zijn buik. 

,,Nou goed, een orkaan dan 1" 

Dan zie ik in de spiegel dat 
papa weer ernstig •wordt. „We 

vragen ons wel eens af of An
dreas het niet beter zou hebben 
in een speciale groep met au
tistische kinderen, misschien 
kunnen ze hem beter trainen." 
Ik knijp in het •washandje. Op
passen geblazen, voel ik me
teen. Wat bedoelt hij met een 
speciale groep? Is de school 
•waar Andreas nu heen gaat, 
niet goed? Opeens besef ik 
haarscherp •waar het over gaat. 
,,Moet hij daar dan ook blijven 
slapen ? " vraag ik met een raar 
stemmetje. 

Papa ontwijkt mijn blik. ,,Dat 
hangt ervan af. Misschien 
•wel." 
Nadenkend loop ik de trap af. 
Ons huis zonder Andreas! Ik 
kan het me niet voorstellen. 
Geen gegil en gekrijs. Geen 
ruziemaaltijden. Papa en 
mama helemaal voor bij alleen. 
Maar Andreas in een vreemd 
bed, bij vreemde mensen, dat 
kan toch niet! Ik schud mijn 
gedachten •weg. Nee, onze or
kaan hoort er ge^woon bij. Of 
niet soms ? 
Alhoewel de feestperiode ach
ter de rug is vind je misschien 
nog een gelegenheid om dit 
boek als geschenk aan te bie
den. 

Simonne Janssens-
Vanoppen 

c» Mijn broer L> een orkaan. 
Kolet Janssen, Uitg. Davids-
fonds/Infodok en WA. 390 fr. 
Het boek kan besteld worden bij 
WA, Groot Begijnhof 14 U 
9040 Gent. (50 fr. port.) 
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K U L T Ü l 
NIEUWE ADEM VOOR MICHA MARA, 
KELTISCHE EN BRETOENSE FOLK 
Zeer goed nieuws voor de lief
hebbers van Keltische en dus 
Bretoense folk en volksmuziek. 
Te Roazhon (Rennes) is een 
nieu'w ,,label" voor deze muziek 
van de grond gekomen onder de 
naam Gwerz Pladenn. De bedoe
ling is muzikanten samen te 
brengen die de Bretoense mu
ziek door en door kennen en 
zowel kwaliteit als een zo per-
fekt mogelijke produktie ervan 
op de plaat voor ogen hebben. 
De eerste plaat én de eerste 
groep heet trouwens Gwerz, die 
opnieuw samen sedert '92 een 
uitstekend koncert liet inblik
ken dat nu op straalplaat en 
cassette is verschenen. 

Jacques Pellen, Patrick en Jac-
que Molard vormen een inte
ressant trio die met Tryptiek een 
zeer eigen inbreng waarmaak
ten. Patrig zelf vult als solo
artiest dan een derde opname, 
met zijn Schotse doedelzak in 
traditionele melodieën. Fluitist 
Jean-Michel Veülon en een 
aantal gastmuzikanten zijn goed 
voor de plaat E koad nuan. 

En gitarist Soig Siberil, die eer
der lid was van Gwerz, Kornog 
en PennouSkoulm tekende voor 
de vijfde uitgave. De platen kos
ten 136 FF, de cassettes 78 FF. 
E^n zesde met Erik Marchand 
en Temiz is in voorbereiding. 
Info adres: Coop Breizh, 17, 
Straed Penhoet postbus 2542, te 
350036 Roazhon-Rennes, 
Frankrijk. (Meig ik wel opmer
ken dat overschrijven naar onze 
zuiderburen een dure aange
legenheid is.) 

BRETOEN VAN HET JAAR 

We w^aren niet weinig verrast te 
vernemen dat de Bretoen van het 
Jaar de (bijna legendarische) 
Alan Stivell is geworden dank 
zij de lezers van het tijdschrift 
Armor Magazine. Zo vult hij ver
der het lijstje aan van bekende 
en beroemde Bretoenen zoals 
Glenmor, Per Denez, Kofi Yam-
gnana, en Loic Caradec. Buiten 
de grenzen w^as hij het die naast 
Glenmor njiam en faam maakte, 
hoewel de man zelf behalve op 
enkele festivals zijn hcirp niet zo 
heel veel meer laat horen. 

Bij het grote Sony-label ver
scheen dan weer de plaat Harpe 
Celtufue, irutrumentaal. E^n Igu-
ane-produktie, waarbij Myrd-
hin terugkomt naar de tradi
tionele bronnen, na een new-
age-ontsnapping op Harp in 
Aquarium. Wat „in" is, en wellicht 
de nodige centen heeft op-
gebrcht om minder kommer-
ciële volksmuziek te kunnen op
nemen. Kenners vinden er wel 
enkele hememingen op van ou
der werk. Zoals D'utro Dahud 
(uit ,,Harp en Bamboo") en ook 
Shannon Flowery Banki) uit '88. 

Ook in Emerö'wn herkent u en
kele temata die in Rhapéodle voor 
bardenharp voorkwamen eind 
van de jaren zeventig. Deze 
uitgave is dus voor een stuk een 
aanvulling bij zijn huidig werk, 
m£iar de keuze en volgorde zijn 
dermate dat alles als een zeer 
samenhangend geheel over
komt. Met zijn Ierse harp en de 
hulp van de talentvolle fluitist 
Pol Heulou is het een merk
waardige en op elk vlak ver
zorgde plaat, die aan een klant

vriendelijke prijs in de groot
warenhuizen wordt aangebo
den. 

MIJN NIEUWE BESTAAN... 

De naam Micha Mara is op deze 
pagina's ooit wel eens uitzon
derlijk gevallen, maar dit keer is 
het welverdiend. In de voorbije 
jaren profileerde Micha zich als 
een showzangeres naast Som-
mers, Kaël, Tura en andere 
Dana Winner's, liet zich lenen 
voor kommerciële busreizen en 
animaties voor grote bedrijven, 
zoals dat gebruikelijk is in de 
Vlaams Show^bizz. 

Micha Mara: riutig mijmeren 
over het bedtaan, gehutd in 
Keltische nevelen. 

Jaren was ze voor de radio de 
stem voor ,,Hadimicha", nam 
deel aan panels, en was meer 
dan eens het juryhd dat toch een 
goede kijk had op de muziek die 
werd gebracht. Vorig jaar ver
schenen haar huwelijksperike-
len uitgebreid in de roddelkran
ten en andere stories, en werd 
het even stil... 

Gelouterd kwam ze uit de strijd, 
mét een nieuwe plaat, vanuit 
een zéér onverwachte hoek. En 
,,Mijn nieuwe bestaan" met dat 
typische Enya-sfeertje, is een 
aangename nieuwe kennisma
king. De elf traditionele Ierse 
liederen kregen een degelijke 
Nederlandse vertaling mee van 
Micha zelf en Yves Jongen, die 
ook de muzikale bewerkingen 
verzorgde. 

Alicha herinnert aan Marianne 
Faithful's debuut, bezadigd en 
rustig, zoals ze reeds op haar 
twee recente (kleinkunstige) 
singeltjes deed. Voor liefheb
bers van sfeermuziek en folk-
getinte klanken: een aanrader. 
Uit bij Indisc. 

Sergius 

„DER GIET IN ROP OM FRIJDOM, WITNIS, LJOCHT"... 

1WEETALIGE BLOEMLEZING 
ONTSLUIT FRIESE DICHTKUNST 
VOOR NEDERLAND EN VLAANDEREN 
Friese literatuur wordt buiten 
Friesland nauwelijks opge
merkt. Slechts weinig Vlamin
gen of HoUcUiders zullen een uit 
het Fries vertaiilde roman, ver-
hcJenbundel of dichtbundel ge
lezen hebben. Behalve onte
recht is dat ook spijtig, want 
vooral de Friese poëzie heeft 
een literaire traditie die inte
ressant genoeg is voor een ken
nismaking. Zo'n kennismaking 
is sinds kort mogelijk dankzij de 
publikatie van de vuistdikke 
tweetahge bloemlezing Spiegel 
van de Friese Poëzie. 

HOLLANDSE AAP... 
Door het betrekkelijke isole
ment bevindt de Friese dicht
kunst zich volgens de samen
stellers van de bloemlezing in de 
marge tussen enerzijds onder
schatting door buitenstaanders 
en anderzijds overwaardering 
door Friese bewegers en daar is 
niemand bij gebaat. 

De bloemlezing ontsluit een 
voor Vlamingen nieuw^e literaire 
wereld met werk van de 17de 
eeuwse Friese dichter Gysbert 
Japickx, van de gebroeders 
Halbertsma, van klassieke au
teurs als Obe Postma, Theun de 
Vries en dichter-pohticus Piter 
Jelles Troelstra. De boventitel 
van dit artikel ,,Der giet in rop 
om frijdom, witnis, Ijocht" is een 
citaat uit een gedicht van Piter 
Jelles Troelstra en betekent: Er 
gaat een roep om vrijheid, ken
nis, licht. 

Maar ook moderne dichters als 

Tsjêbbe Hettinga, Eppie Dam, 
Sybe Krol en Baukje Wytsma 
komen aan bod. Daarnaast zijn 
ook de twee nationale liederen 
Be Aide Friezen en It Heitelan 
alsmede de Wdlddang en de win
terse Ballade fan Longerhou op-
fenomen. De Friese identiteit, 

epaald door landschap, volk en 
taal, is voor vele van de ver
zamelde dichters een belangrijk 
tema en inspiratiebron. Verba-
zingw^ekkend is dat niet: het 
bemijven van Uteratuur in het 
Fiysk is geenszins een vanzelf
sprekendheid. 

De geschiedenis van het Fries 
als geschreven taal begint in de 
11de eeuw, met Oud-Friese 
wetteksten, waarvan De Spiegel 
een fraai voorbeeld geeft. Vem 
hoogstaande literatuur is sprake 
bij renaissance-dichter Gysbert 
Japiks, maar hij heeft nauwe
lijks navolgers. Van literaire 
taalstrijd is het gedicht Spreek je 
boerd tegen je kinder,) ? van Har-
men Sytstra (1817-1862) een 

vroeg voorbeeld. ,,Mei jo ferlof, 
ja, jin myn eigen bem / En yn 
nryn eigen vv^ente sprek ik Fiysk 
/ En hoe ek Poep en Waal en 
HoUanske aap / Dêr jamk oer 
baere en nychheid dêroan ha" 
(Met uw verlof, tegen mijn ei
gen kinders / En in mijn eigen 
huis, ja, spreek ik Fries / En hoe 
ook Mof en Waal en Hollandse 
aap / Daarover ophef maakt en 
zich verbaast). 

VARIATIE 

Theun de Vries schreef naast 
een indrukv*'ekkend Jiantal his
torische romans in het Neder
lands (Stiefmoeder Aarde) een 
klein poëtisch oeuvre in z'n 
moedertaal en tekende daar
naast voor verschillende ver
talingen van andere dichters. 
Het vertalen van poëzie is na
tuurlijk een probleem, mjiar in 
deze bloemlezing is een aantal 
gedichten op lovenswaardige 
wijze herschapen, zoals de fa
meuze Etude 2 van Sybe Sy-

Elis Eauton 
Wachtsje mar, ienris komsf dyselme tsjin 
De wiere ganger fan dyn liboensrin, 
in frjemd, dy neier as ayn allerneiste: 
kroantsjOge fan in libbenslang fersin! 
Wacht maar, eens kun je hem niet meer ontgaan, 
de ware gaander van je levensbaan, 
een vreemde, nader dan je allernaaste, 
kroongetuige van een leven misverstaan! 

Sybe Sybesma 

gesma. „Ik hold fan dy, en do 
begearst my net — ien léste tre-
ast: in moamske sigaret." (Ik 
hield van jou, maar hij gaf 
slechts belet - een laatste troost: 
een vroege sigaret.) 

De Spiegel van de Friese Poëzie 
trekt tot dusver veel belang
stelling van media en publiek. 
Tegelijkertijd zijn er felle po
lemieken in het Friese literaire 
wereldje over gedichten, dich
ters en dichteressen die onver
wijld verwijderd dan wel op
genomen zouden moeten wor
den. Weer anderen beweren in 
hun gekwetste trots niet eens in 
de bundel te willen staan, wat 
weer goed is voor de leven
digheid van het literaire kli-
mjiat. De 320 bladzijden dikke 
bloemlezing heeft - onvermij
delijk — iets willekeurigs, want 
namen als Jelle Kaspersma en 
Geart van der Zwaag - om twee 
voorbeelden te noemen — ont
breken. 

Tegelijkertijd is dat eenteken 
van rijkdom van de Friese po
ëzie. Vooral de naoorlogse po
ëzie kent zo'n variatie en bloei, 
dat de bloemlezing niet meer 
kan zijn dan een kennismaking 
die hopelijk naar meer smaakt. 

Onno F. Falkena 

c» Spiegel van de Friese Poëzie, 
samengesteld door Teake Oppe-
wal en Pier Boorsma. Uitg.Meu-
Unhoff, 320 blz., ƒ 45; 900 fr. 
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KUIT-UURTJE 
FERRY VAN VOSSELEN TEKENT 

DE KRONIEKEN VAN PANCHRYSIA 
Rond deze tijd verschijnt het 
eerste deel van De Kxonieken 
van Panchrysia van de Oost-
akkerse tekenaar Ferry Van Vod-
éelen (50). Ingewijden, die een 
glimp mochten opvangen van 
dit werk, zijn het er unaniem 
over eens dat Ferry hier een 
hoogstaand en kunstzinnig le
venswerk brengt. Wij hadden 
een gesprek met de kunste
naar. 

Ferry Van Vosselen werd op 23 
april 1944 in Beveren-Waas ge
boren. Hij stamde uit een ar
tistieke familie want zijn vader 
•was portretschilder en foto
graaf. Ferry voltooide zijn mid
delbare studies aan het kollege 
te Sint-Niklaas, waar hij o.m. 
leerling was van Anton Van 
Wilderode. Hij vervolledigde 
zijn studies in Sint-Lucas en 
voegde er nog een jaar kunst
geschiedenis aan de Gentse 
Rijksuniversiteit aan toe. 

HERGE 
In 1972 werd Ferry vast me-
devi'erker bij het w^eekblad 
Kuifje. Hij tekende er meerdere 
realistische verhalen (o.a. de 
reeks ,,Grote Rampen" met de 
onvermijdelijke Titanic) maar 
oogstte vooral sukses met „lan 
Kaledine", een Russische hu
zaar die de meest fantastische 
avonturen beleeft. Ferry Van 
Vosselen is één der laatsten uit 
de legendarische studio Hergé. 

F. Van Vosselen: „Het w(Ui Jac-
qued Martin, tekenaar van Alex, die 
mij in kontakt bracht met Hergé. 
Dat betekende voor mij enorm veeL 
De hand mogen drukken van de 
grootmeester Hergé, de vader van onj 
idool Kuifje. Hergé is er jammer 
genoeg niet meer en wellicht zou hij 
zich mij niet eeru herinneren maar 
zijn Mhouderklopje was voor mij een 
dtimulans." 

Voor het weekblad KuiJ^e te
kende Ferry de fantastische 
reeks ,,Ian Kaledine". 

F. Van Vosselen: „Ik ben thans 
aan tien alhunu toe. Dottore Ser-
penti ut voorlopig het laatste avon
tuur van lan Kaledine. Uiteraard 
komen er nog andere maar voorlopig 
heb ik de handen vol met de Kro
nieken van PanchryöUL " 

PHLOGISTON 
De Kronieken van Panchrysia 
betekenen voor Ferry een 
nieuwe stap in zijn nu al uiterst 
geslaagde stripcarrière. 

F. Van Vosselen: „Het gaat over 
een vijfdelige reeks over de oer
elementen: lucht, water, vuur en 
aarde. Vijf delen, jawel want lange 
tijd geloofde men dat er een vijfde 
element bestond, het zogenaamde 
phlogiston (levensbeginsel). Het 
verhaal draait volledig rond de be
vindingen van een zekere Joseph 
Black, een merkwaardige Schotse 
scheikundige..." 

Joseph Black (Bordeau, 1728 -
Edingburgh, 1799) is inderdaad 
één van de grootste geleerden 
uit de 18de eeuw en wordt be
schouwd als een grondlegger 
van de chemie. 

F. Van Vosselen: „De strip is ten 
dele gebaseerd op historische, au-
tentieke feiten en geeft de lezer de 
prikkel om eens naar een verklarend 
woordenboek te grijpen. Daarnaast 
werd er natuurlijk een flinke portie 
avontuur aan toegevoegd wat het 
geheel fantastisch moet maken. Pro-

t HETT I7UURT N IET L^qrNCj 
' M E E R Of= Z H O N T C e K -

fessor Joseph Black is in alle geval 
geen verzonnen figuur. Hij was hoog
leraar Scheikunde aan de univer
siteit van Edingburgh en hij zocht 
naar het bewijs van het bestaan van 
phlogiston. Het zou uiteindelijk de 
bekende Franse scheikundige La-
vouiier zijn die in 1774 bewees, nu 
ja, dat phlogiston niet bestond. Voer 
voor scheikundigen die het uitein
delijk bij vier elementen hielden, 
maar spanning voor mijn vijf ver
halen. Want wie weet..." 

GOUDSTAD 
Het eerste album, dat nog Ln 
januari van de persen rolt, heeft 
lucht als tema. 

F. Van Vosselen: „Panchrysia 
betekent letterlijk: alles van goud. 
Noem het een soort El Dorado of. 

De Kronieken van Panchrysia 
zijn te dele gebaseerd op 
historische, autentieke feiten. 
Daaraan werd natuurlijk een 
flinke portie fantasie en 
avontuur totgevoegd. 

naar Conscience, een Goudland. 
Panchrysia 'is een mytische stad, 
waarvan men het bestaan vermoedt, 
waar men steeds weer op zoek gaat 
en waarvan met direkt duidelijk is of 
men die goudstad ooit zal vinden. 
Het land van de Mijnen van koning 
Salomon of zoiets. Misschien ook 
een vleugje Atlantis." 

Hoofdfiguren in het verhaal zijn 
de weeskinderen Sam en Eline. 
De vader van Eline is de broer 
van voornoemde professor J o 
seph Black. Er speelt ook nog 
een zekere Angus mee. 

F. Van Vosselen; „Tja, dk Angus 
is een Schot die daar rondloopt inz'n 
kilt. Leuk hoon Het verhaal situeert 
zich rond 1800. Ik hoop dat ik de 
nieuwsgierigheid genoeg heb geprik-
keld..." 

Ferry heeft intussen ook reeds 
het tweede album in grote trek
ken klaar. Dat handelt dan weer 
over het element,.water". 

F. Van Vosselen: „Oyiz, ik vergat 
nog te vertellen dat professor Joseph 
Black in de literatuur bekend stond 
om zijn black-drops, jawel een soort 
opium-dropjes..." 

Wij mogen alvast verlangend 
uitkijken naar een spannend 
verhcial. 

Lieven Demedts 

SKELETTEN OP HET MIJNPLEIN TE OOSTENDE 

SLACHTOFFERS VAN HET BELEG IN 1601-1604 
Sinds 17 november '94 worden 
de grootschalige graafwerken 
voor de bouw van een onder
grondse parking op het Mijn-
plein te Oostende archeologisch 
begeleid door een onderzoeks
team van het Instituut voor het 
Archeologisch Patrimonium 
(lAP), onder leiding van Mar-
nix Pieters en Mare Dewilde. 

NAUWE STRAATJE 
Het •was noodzakelijk dit on
derzoek uit te voeren vermits 
het Aüjnplein zich situeert bin
nen de 16de-eeu^wse stadskern, 
zoals blijkt uit de stadsplatte
grond van Jakob van Deventer 
uit de 2de helft van de 16de 
eeu^w. Midden over het plein, in 
het verlengde van de huidige 
Sint-Franciscusstrjiat, liep 
vroeger het zgn. „Nau^we 
Straatje". En inderdaad, de be
strating zelf, op drie plaatsen 
onderzocht, •was slechts 3,5 m 
breed. Tijdens de •werken •wer
den tal van waterputten, beer
putten en afvalkuilen vrijgelegd 
van •woningen die langsheen 
deze straat waren ingeplant. De 
talrijke resten van vaatwerk en 
keukenafval, zo^wel dierlijk als 
plantaardig, zullen een nader 
inzicht verschaffen over het le
ven in deze stadswijk en, onder 
andere, over de sociale status 
van de vroegere be^woners. 

Tussen de gebouwresten en wa
terputten •werden 15 skeletten 
opgegraven. In persberichten 
w^erd ge^wag gemaakt van paters 
Kapucijnen die hier zouden be
graven zijn naast de kapel van 
hun klooster dat in 1618 ge
bouwd werd op een perceel ten 
zuiden van de Langestraat en 

Een van de voorwerpen die werden opgegraven tijdens de werken aan 
het Oostendse Mijnplein. 

dat tot het einde van de 18de 
eeu-w het latere Alijnplein do
mineerde. In deze begra'vingen 
herkent men even^wel niet de 
regelmaat en de zorg voor over
ledenen die men van een kloos
tergemeenschap mag verwach
ten. 

De graven liggen niet regel
matig geordend, maar her en 
der over het Mijnplein ver

spreid. Er zijn verschillende ori
ëntaties, soms liggen verschil
lende graven boven elkaar, of 
werden achteraf skeletten ver
plaatst. 

HET BELEG 

Voor de aan^wezigheid van deze 
graven moet dus een andere 
verklaring gezocht worden. Zij 
zijn cJhcht eerder in verband te 
brengen met het Beleg van Oos-

- ^ -

tende in 1601-1604, tijdens deze 
belegering •werd de stad volledig 
in puin gelegd. De kans is groot 
dat het hier om slachtoffers van 
de aanhoudende beschietingen 
gaat, die inderhaast her en der 
tussen het puin van de stuk-
geschoten •woningen begraven 
•werden. Een van de graven be
vatte ook een ijzeren kanonbeJ. 
In Het Oude Oostende en zijn drie

jarige belegering van E. Vlietinck 
staat te lezen dat reeds in de 
19de eeuw bij graafwerken ook 
elders in de stad regelmatig ske
letten •werden opgedolven. 

Indien deze begra'vingen inder
daad verband houden met het 
beleg, dan wordt meteen een 
grondige antropologische studie 
van het botmateriaal verant
woord, vermits ze heel goed 
gedateerd zijn. Dito onderzoek 
zou heel wat interessante in
formatie kunnen leveren over 
de fysische kenmerken en toe
stand van de toenmalige be
volking. Wanneer dit zal kun
nen uitgevoerd worden blijft 
echter een •vraagteken, vermits 
het lAP binnen zijn uiterst be
perkte personeelsbestand niet 
beschikt over een specialist voor 
dit soort studies, die nochtans 
broodnodig zijn. De skeletten 
van Oostende vervoegen de bo-
tresten van ongeveer 1000 in-
di^viduen uit zeer uiteenlopende 
perioden van ons verleden, die 
in de reserves van het Instituut — 
sommige reeds vele jaren — op 
onderzoek liggen te •wachten. 

c» Info: Instituut voor het 
Archeologisch Patrimonium, 
02M63.13.33. 
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M M G E L W E l 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 21 JANUARI 

THE HITCHER 
Stevige Amerikaanse truien van Robert Harmon (1988). 
Rutger Hauer is de sadistische, gestoorde lifter die opgepikt 
wordt door de nietsvermoedende C. Thomas Hovi^ell, die zich 
zijn „goede daad" spoedig zal gaan beklagen. (TV 1, om 
23u.25) 

CASUAL SEX? 
Twee jonge vrou'wen hebben een afkeer van geflirt en kort
stondige relaties en gaan samen op vakantie in de hoop daar de 
man van hun dromen te ontmoeten. Leuke Amerikaanse 

' komedie van Genevieve Robert (1988) met Victoria Jackson 
en Lea Thompson... (VTM, om 23u.30) 
Z O N D A G 22 JANUARI 

THE WAR WAGON 
Amerik. western van Burt Kennedy (1967) naar de roman 
Badman van Clair Huffaker. Bruce Cabot heeft John Wayne 
ooit een loer gedraaid zodat brave John in de gevangenis 
belandde. Na zijn vrijlating gaat hij op zoek naar de snoodaard 
en kan daarbij rekenen op de hulp van Kirk Douglas en 
Howard Keel. Veel aktie en af en toe een vleugje humor. (VTM, 
om 14u.20) 

HET BERUCHTE HUIS VAN WINDSOR 
Na de recente onthullingen en schandaaltjes is het Britse 
koningshuis meer en meer in diskrediet geraakt. Voor vele 
Britten is het dan ook een overjaarse en zelfs een overbodige 
instelling geworden. Een onthullende reportage van de Britse 
zender Channel 4. (TV 2, om 21u.) 
D I N S D A G IA JANUARI 

GENOEG GELACHEN, NU HUMOR 
Blijkbaar duurde de periode van inaktiviteit (op het scherm en 
in de zalen althans) iets te lang voor Urbanus en hij verzamelde 
genoeg nieuw materiaal voor een reeks shows met sketches en 
liedjes. (VTM, om 20u.30) 

W O E N S D A G 25 JANUARI 

LES COMPERES 
Franse komische film van Francis Veber (1983) met Pierre 
Richard en Gérard Depardieu. Als ex-minnaars van dezelfde 
vrouw gaan zij op zoek naar haar vermiste zoon, omdat zij er 
beiden van overtuigd zijn dat het hun kind is. Leuk vervolg op 
La chèvre ! (TV 2, om 20u.) 

Pierre Richard en Gérard Beparóieu in. de gedlaagde komedie Le<i 
compered. Woenddag 25 januari op TV 2, om20u. 

VAN SCHIPPER TOT KAMPIOENEN 
Daniel Coninckx en Isabelle Schéppens móiakten voor Bou
levard een dokumentaire over de geschiedenis van het Vlaamse 
TV-feuületon. In dit eerste deel worden fragmenten getoond 
uit o.m. De familie Blutd (het allereerste feuilleton). Schipper 
naxut Mathilde en Wij, beren van Zichem. (TV 1, om 21u.35) 
VRIJDAG 27 JANUARI 

TANGO & CASH 
Volgens niet te kontroleren bronnen zou deze Amerikaanse 
aktiefllm van Andrej Konchalovsky (1989) zo'n slordige 55 
miljoen dollar hebben gekost. Centraal staan Sylvester Stal
lone en Kurt Russel als twee smerissen die meksiar het licht in 
de ogen niet gunnen. (VTM, om 21u.l0) 

HENRY, PORTRAIT OF A SERIAL KILLER 
Amerikaanse horrorfilm van John McNaughton (1986), met 
Alichael Rooker, Tracy Arnold en Tom Towles. Op een bijna 
dokumentaire manier wordt verteld hoe Henry in de jaren 50 
een spoor van zo'n 370 lijken achter zich liet. (TV 2, om 
22u.45) 

HERSENBREKER 
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OPGAVE 32 
HORIZONTAAL 

1. Dit is de benadeelde (4) 

5. In dit hoge blanke gebouw 
trekt de individuahst zich 
terug (6, 5) 

7. Bergplaatsen voor onge
bruikt geld (11) 

8. Dit geldt voor een streek 
waar nooit een trein heeft 
gerfeden (9) 

11. De eerste vrouw is inge
kort! (3) 

12. Zij maken deel uit van onze 
antipoden (11) 

13. Hand- (of vinger-)vat (3) 

14. Ouderwets vervoermiddel, 
maar tegen-woordig kan je 
erin lezen (7) 

17. Kwaad (3) 

18. Latijnse dierenkoning (3) 

19. Hoog verstandelijk vermo
gen (13) 

22. Parijse kunst (3) 

VERTIKAAL 

1. Energieke wijze van voelen 
(11) 

2. Gevleugelde domkop (4) 

3. De veren van een hoender 
(12) 

4. Ook als is 69 cm hiervan 
verdwenen het blijft een 
soort paradijs (6) 

6. Vloeibaar mengsel dat in 
een gevaarlijke situatie red
ding brengt (13) 

9. Politieke beshssing van be-
lang (9) 

10. Ontwateren (8) 

14. Stook- en voedingsmiddel 
(4) 

15. Stuk dat betaald moet wor
den (4) 

16. Een oneffenheid, zo mag je 
het wel noemen (4) 

20. Grond nabij de woning (3) 

21. Niet breed, meiar w êl grie
zelig (3) 

OPLOSSING 
OPGAVE 31 
Horizontaal: 1. vijg; 5. kip zon
der kop; 6. opvallend; 8. einder; 
10. tutters; 13. ar; 14. troeven; 
15. spuitgasten; 17. mijlpaal; 

18. knakt; 19. stokpaardjes. 

Vertikaal: 1. vierde; 2. geklon
ken; 3. Doel; 4. opvoeden; 5. 
kop; 7. autostrada; 9. prijslijst; 
10. trouwpak; 11. Erna; 12. 
staten; 16. nuk; 18. kode; 20. 
St. 

Magda Bertho uit de Tulp
straat 31 te 2060 Antwerpen 
wint een prijsje. Haar gele 
briefkaart met de juiste op
lossing nr. 31 w^erd uit de kor-
rekte inzendingen geloot. 
Wij verwachten uw gele brief
kaart met de oplossing van 
opgave 32 ten laatste op maan
dag 30 januari op de redaktie: 
Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„ Widdel in Vlaamse regering", 
las Ahasverus 
Leo na Detiège 

^ 

Z^tduivel: 

De Kotsmadam 

© 

Weekeind-huLtjed : 
Brecht maken wat krom is 

© 

Ook gouden schoen kan 
knellen 

© 

Pompiers van Tongeren 
mogen 
Van den Brande blussen 

© 

Sabena ziek!, zegt Luxair 
Vooral op de luchtwegen. 
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WEDERWOORD 
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. 

GAIA(l) 
De briefschrijvers Parmentier 
en Langedock (WIJ , 4 jan. '95) 
voelen het respektievelijk als 
bonthandelaar en foie gras-pro
ducent branden Ln hun por
tefeuille en slaan wild om zich 
heen. De beschuldiging dat 
„GAIA vuurpijlen afschiet tij
dens Waregem Koerse om paar
den op hol te laten slaan", is 
schandalig. 

Op Waregem Koerse werden 
vorig jaar 4 paarden afgemaakt 
op 2 uur tijd, terwijl de or
ganisatoren er alles aan deden 
om dat in de doofpot te stoppen. 

. Om het publiek duidelijk te ma
ken dat de dieren in nood waren 
het GAIA noodpijlen afgaan. 
Vroeger vuurden de organisa
toren zelf noodpijlen af als sig
naal voor de slachthuiswagen 
dat er een peiard moest afge
vuurd worden. 

Ik heb ooit gezegd dat ik ,,niet 
van dieren hou ", maar dan w êl 
in de volgende kontekst: met 
mijn twee uit het asiel gea
dopteerde honden en mijn kat 
heb ik een emotionele relatie. 
Als hen iets zou overkomen, zou 
ik het besterven. Ik hou ook van 
enkele mensen die mij zeer 
nauw aan het hart liggen. Ik heb 
echter geen emotionele band 
met aJle mensen op aarde. 

Maar Uc vind wel dat elk men
selijk wezen, of ik er nu een 
emotionele band mee heb of 
niet, waar ook er wereld het 
recht heeft om vrij van on
derdrukking, mishandeling of 
misbruik te leven. Zowel 
prachtmensen als rotzakken, 
zowel genieën als idioten, zow^el 
migranten als Belgen hebben 
daar recht op. Mensenrechten-
aktivisten komen toch ook niet 
op tegen uitbuiting omdat ze 
zouden houden van alle mensen 
op aarde. 

Hetzelfde gaat op voor al die 
niet-menselijke dieren, die de 
betere en slechtere k-waliteit van 
hun leven lichamelijk en psy
chisch aan den lijve kunnen 
ondervinden. Of het nu gaat om 
honden, die velen in onze kui
tuur vertroetelen tot ze last be
zorgen en jaarlijks in ons land 
met tienduizenden opgeruimd 
worden, maar in Korea op de 
markt aan de vleeshaak hangen. 
Of om varkens, die mensen in 
onze samenleving zien als stuk
ken vlees op vier poten maar bij 
sommige natuurvolkeren door 
vrouwen geadopteerd en ge
zoogd worden. 

Toen ik bijna vijf jaar geleden 
1.500 vogels was gcian vrijlaten 
in hun natuurlijke biotoop in 
Mali, noemden de mensen mij 
,,'n terri bussu", vriend van de 
dieren. Ik beschouwde dat als 
een oprecht komphment. E^n 
Malinese vriend gaf mij bij ^vijze 
van afscheid zijn hart onder de 
riem mee: eens komt de dag dat 
zowel de gevangenissen voor 
mensen als de gevangenissen 
voor weerloze dieren leeg zullen 
zijn. 

In onze hoogtechnologische 
„geciviliseerde" samenleving 
vind je mensen, die zich die
renvrienden noemen, waarmee 
ze eigenlijk alleen hun eigen 
huisdier bedoelen, terwijl het lot 
van geterroriseerde varkens en 
kalveren, gemartelde eenden of 
ganzen en vergaste of geëlek-
trokuteerde nertsen en vossen 
voor bontjassen, hen kan ge
stolen worden. Zo'n „dieren
vriend" ben ik dus niet. 

GAIA wil „ dat Siexuitbuiiing in 
zijn geheel uit de samenleving 
verdwijnt". Wij komen op tegen 
elke georganiseerde onderdruk
king, misheuideling en misbruik 
van onmondige en weerloze die
ren. Zo trachten wdj onze bij
drage te leveren tot een betere 
wereld met minder gew^eld, of 
de slachtoffers nu een mensehjk 
gezicht hebben of niet. 

Als pleitbezorgers voor behoef
tige wezens zonder mensehjk 
gezicht, die zichzelf niet kunnen 
verdedigen, komt GAIA op 
voor rechtvaardigheid en ge
rechtigheid. Dat bonthande
laars en producenten van foie 
gras de heksenjacht op het dui
velse GAIA willen openen met 
een georchestreerde lasterkam-
pagne, is op zijn zachtst gezegd 
bedenkelijk. 

GAIA geeft zich voor niks uit 
mjiar heeft zich altijd openlijk 
geprofileerd als een dierenrech
tenorganisatie, die ook pleit 
voor vegetarische voeding als 
een doeltreffend middel om het 
nodeloze leed tegen te gaan van 
140 miljoen dieren — 4 per se-
konde ! — die jaarlijks in slacht
huizen in België vernietigd wor
den. 

(ingekort) 

Michel Vandenbosch 
vice-voorzitter GAIA, 

Schaarbeek 

GAIA (2) 
Met enige verbazing las ik dit 
blad (4 jan. '95) 2 lezersbrieven 
die nogal fel anti-GAIA waren. 
De waardeloze inhoud van deze 
brieven wordt een stuk boei
ender, wanneer men de ware 
identiteit van beide schrijvers 
kent. 

De eerste schrijver Christiaan 
Parmentier ondertekent zijn 
brief met ,,doctor in de dier
geneeskunde, Kortenberg". 
Meneer is bonthandelaar en 
heeft een winkel te Kortenberg 
(Erps-Kw^erps), nog een tweede 
winkel te Meulebeke en een 
derde wdnkel te Brugge. Deze 
drie winkels dragen de naam 
,,Parmentier". Meneer is dus 
geen ,,dokter voor zieke die
ren", maar ,,doder van gezonde 
dieren". Welk woord gebruikte 
hij ook weer in zijn laatste zin ? 
Hypokriet. 

De tweede schrijver is van het
zelfde laken een broek. Meneer 
K.G. Langedock uit Lo-Re-
ninge is vetmester en producent 
van foie gras. In het bedrijf van 
K. G. Langedock worden da
gelijks duizenden ganzen en 

-eenden gemarteld en gefolterd 
tot de dood erop volgt. 

Hun „zieke" lever wordt er ver
werkt tot foie gras. Ik vind het 
kotsmissehjk dat beide heren 
mensen proberen te beïnvloe
den met valse informatie. 

Roland Derongé, Tervuren 

GAIA (3) 
In uw blad verscheen een le-
zersbrief (WIJ , 4 jan. '95) i.v.m. 
Gaia. Mag ik die „doctor in de 
diergeneeskunde" vragen of het 
echt nodig is om ganzen voedsel 
door de keel te rammen voor die 
„lekkere" foie gras ? Zo ja dan 
hoeft het voor mij niet. Is het 
nodig kermis te vieren met val
lende pciarden op straatstenen 
of het spektakel van Waregem 
Koerse met telkens één of meer
dere afgemaakte paarden ? 

Kan het geen gew^one paarden-
koers of -optocht door de stra
ten zoals laatst in Krombeke? 
Gelukkig dat er organisaties zijn 
die zich verzetten, niet alleen 
tegen de wreedheden van men
sen onderhng maar ook tegen 
die t.a.v. weerloze dieren voor 
het,plezier" van enkelen. 

D i rk Lambeets, 
Blankenberge 

VOER - VOERDE -
GEVLOERD 
E^n paar ezelsoren 
wil ik aan hun oren naaien 
terwijl zij ons met net-verpakte 
woorden, 
blijven en steeds blijven 
paaien. 
Ga weg, politiek gekneuter 
w^onend in Oosterzele, 
Vilvoorde 
of waar ook in dit land, waar 
kreupelen 
de vlag dragend van fatsoen en 
deugd, 
de teugels vieren en enkel 
macht 
hen drijft vol blinde ijver, 

omgord met stroken loze woor
den: 
„gewezen burgemeester" en 
,,niet de minste twijfel..." 
en ,,ik daag u uit" waarna de 
hele Nieuwjaarsschijnbeweging 
uitmondt in het verplicht spon
taan handgeklap. 
Mensen ontmasker deze fijne 
heren! 

Laat Reinaaert los en ruk het 
kwaad ten wortel uit, 
tot we in het land de einder van 
een echte toekomst-ontwaren. 

A.O., Brasschaat 

P-PLAAT 
In ongeveer elke publikatie die 
je tegenwoordig vastneemt 
wordt het boek van Hugo Van 
Dienderen ,,Met de auto mo
biel?" besproken. Zo ook in 
W I J (11 jan., j.l.). In het boek 
worden interessante standpun
ten verkondigd waar ik mij dik
wijls in kan vinden, maar bij 
elke bespreking lees ik in de 
inleiding dat Van Dienderen 
zelf zijn wagen van de hand 
heeft gedaan en zijn P-pleiat 

heeft ingeleverd. Dat is maar 
een halve waarheid. Dé waar
heid is dat het gezin Van Dien
deren haar tweede w^agen van 
de hand heeft gedaan. Er bhjft 
dus nog één w^agen over bij Van 
Dienderen. Niets speciaals, dit 
deed ik al jcwen vóór Van Dien
deren. 

Jan Verschooren, Brasschaat 

VOEREN (1) 
Op TV hoorde ik Louis Tob-
beick verklaren dat hij zich 
„goed in zijn vel" voelt „on
danks de fratsen van Happart 
en konsoorten". 

Ik zal Tobbacks ^voorden niet 
betwijfelen, maar moet wel vast
stellen dat hij dein wel een heel 
dik „vel" moet hebben om de 
schoppen tegen de schenen en 
het spuwden in 't gezicht niet te 
voelen. 

Ik voel mij cJs Vlaming hoogst 
verontwaardigd als een onbe-
nulhg Waals mannetje van onze 
Vlaamse regering en van de 
federale regering toestemming 
krijgt om gans Vljianderen te 
beledigen. 

Hoe is het mogehjk dat Ln een 
Vlaamse gemeente als Voeren, 
een Waalse vlag achter eed-
afleggende personen prijkt. Als 
er weer een burgemeester is die 
weliswaar Nederlands kent, 
maar die taal toch als minder
waardig beschouwt, want hij zal 
enkel Nederlands spreken als 
het moet, hij is bij voorkeur 
Franstalig en voor „Retour k 
Liège' ' (zijn eigen woorden). 

Het gaat om staatsgevaarlijke 
elementen met als enig doel ru
zie te stoken in het federaal 
bestel en zó goed in het hcht te 
staan. 

Ook minister president Van den 
Brande is niet logisch met zich
zelf. Hij wenst en wil geen oor
deel te geven over wat de fe
derale overheid beslist, wil ook 
geen inmenging in de Vlaamse 
regering. Hoezo mijnheer Van 
den Brande? 

De federale regering (Dehaene 
op kop) heeft zich ingelaten met 
zaken die enkel Vlaanderen 
moest oplossen. 

De kwestie is: de regering 
mocht niet vallen, ze moest hjiar 
degelijk werk kunnen afmaken. 
Als het werk zo degelijk was, 
Wciarom vreest zij dan verkie
zingen ? 

Margriet Vandanune, 
Oostende 

VOEREN (2) 
Schandalig zijn de toegevingen 
die weer gedaan werden door de 
Vlamingen in de federale re
gering met betrekking tot Voe
ren. Deze zijn met geen enkele 
uitleg of,,interpretatie" van het 
zogezegde akkoord goed te pra
ten of te minimaliseren. Wij 
verwijzen hiervoor naar de in
terpretatie en reakties van de 
Franstaligen in dit bananenvor-
stendom, ze spreken voor zich. 

,,Men" beseft de draagwijdte 
nog niet van deze misslcig; de 
Franstaligen hebben het anders 
al niet mis te verstaan gezegd: 
de deur tot de verfransing is 
terug op een kier gezet met als 
einddoel deze terug wagenwijd 
open te breken voor verdere 
verfransing. Ook in Vlaams-
Brabant! 

Dit kan de Vlaamse Gemeen
schap niet langer pikken, want 
het kóm het begin van het einde 
zijn van het Vlaamse karakter 
en de gunstige kentering van de 
jongste jaren in Voeren. 

Vlaams-Brabant laat Voeren 
niet los, wij eisen daden. Deze 
toegevingen van de federale re
gering moeten ingetrokken 
worden. Als het federale België 
ons tot toegevingen bhjft ver-
phchten kan het beter ophou
den te bestaan! 

Robert Janssens, 
Scherpenheuvel-Zichem 

ZOEKERTJE 
- GEVRAAGD - Chauffeur 
met een groot sociaal engage
ment en met rijbe\vijs C voor het 
Vlacuns Internationaal Cen
trum. Voor ophaling van kle
ding. Info: Herman Hermans, 
014/67.00.50. 
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Aan het eind van nog een dmkke 

Voeren-week bleek dat José Happart zich 

twee keer had vergist. Weid hij door de PS 

bewust buitenspel gezet? En wat kunnen 

daar dan weer de gevolgen van zijn? 

Deze week in Knack. 

Fysiek achteruit 
De fysieke konditie van de Vlaamse jeugd 

gaat zienderogen achteruit. Wat is er aan de 

hand En wie treft daarbij schuld? 

De ouders, de school, de sportklubs? 

Een vergelijking van twee shidies, 

deze week in Knack. 

En verder... 
• Met Jean-Luc Dehaene in Polen • Is de 

overheidsschuld zo moordend? • Sabena 

versus De Morgen • Europa: een | 

kruisverhoor voor de kommissie «Een | 

bencht uit ex-Joegoslavië • En toch warmt | 

het wanner • JoëUe Tuerlinckx: "Kunst is | 

een daad van verzet" • Filmregisseur Mike ^ 

Figgis oxer "The Browning \erMon" 
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D 
VUJO-VOORZITTER SIGURD VANGERMEERSCH 

OVER DE POTEN EN DE BOHEN VAN DE VU 
Verleden week verkood de natlonaU raad i>an de VoLku)-
uniejongeren (Vujo) Sigurd Vangermeer,)ch tot nieuwe 
voorzitter. Hij wcu de enige kandidaat en kreeg 33 
ötemmen. Zeven Vujo-er^ stemden tegen, vijf onthieDen 
zich. Sigurd Vangermeeréch had vooraf duidelijk getiteld 
waar hij met de Volkjuniejongeren naar toe wiL In Wij-

jongeren van december had hij naar aanleiding van de 
toenemende vraag naar kommunautaire radikaliöering die 
hij in de partij vaététeüe, zijn standpunt over "De VU en 
het kommunautaire" al toegelicht. De nieuwe Vujo-
voorzitter vrecöt ni dat kommunautaire radikalL)ering 
"een foute strategie " u. 

I
n de tekst waarin Vanger-
meersch zijn verkiezing be
kendmaakt aan de pers 
schrijft hij samen met de 

nieu^ve Vujo-sekretaris Steven 
Vandenbroeke (de zoon van al
gemeen VU-sekretaris Chris) 
dat de Vujo "vooral het pro
gressief maatschappelijke par
tijprogramma van het VU-kon-
gres in Leuven moet benadruk
ken.'' Vangermeersch en Van
denbroeke vonden dat "een par
tij op louter kommunautaire ba
sis anno 1995 geen zin meer 
heeft", en ze kondigen aan dat 
ze deze boodschap steeds bin
nen de VU zullen blijven uit
dragen. 

We spraken met een nog wat 
onwennige Vujo-voorzitter 
twee dagen nadat hij voor het 
eerst het nationaal partijbestuur 
van de Volksunie had bijge
woond, waar het Voerakkoord 
in het middelpunt van de be
langstelling stond. Naar de re-
daktie vernam werd de nieuw
bakken Vujo-voorzitter er bij 
die gelegenheid op gewezen dat 
de Volksunie een partij is die op 
twee poten moet blijven staan, 
de maatschappelijke én de kom.-
munautaire. Sigurd leek tijdens 
het intervievv nog wat onder de 
indruk te zijn van de repri
mande. Twee dagen na ons in-
tervievv moest Sigurd in het 
VU-partijbestuur al meestem
men over de verdere deelname 
van de VU aan de Vlaamse 
regering. 

• Wat versta je onder "kom
munautaire radikalisering"? 

S. Vangermeersch: „Dat de 
partij enkel kommunautaire 
tema's naar voren schuift en 
daaraan haar bestaansrecht ont
leent. De VU heeft lange tijd de 
slogan gehad "Sociaal en Fe
deraal", die de verbondenheid 
tussen de maatschappehjke pij
ler en de staatsvormende mooi 
aantoont. Ik vind beide luiken 
van het VU-programma even 
belangrijk. De VU heeft op het 
kommunautaire vlak een waak-
h6ndfianktie. Daarom sta, ik 
bvb. achter het standpunt van 
de partij over het Voerenkom-
promis. 

BETER VLAANDEREN 

Maar we moeten toegeven dat 
we sedert het ontstaan van de 
VU op het kommunautaire vlak 
al heel vvat verwezenhjkt heb
ben. De federale staatsstruk-
tuur die er vandaag is, kvvam er 
vooral dankzij de Volksunie. 
Wie in de jaren zestig de mond 
durfde opentrekken over een 
eigen Vlaams parlement werd 
weggelachen. 

Ik ben opgegroeid in een VU-
famUie. Ik kreeg de overtuiging 
om via het federalisme een beter 
Vlaanderen tot stand te brengen 
met de paplepel mee. Maar heel 
veel mensen zijn daar nog altijd 
niet van overtuigd. Het komt 
erop aan hen te overreden. 

Sinds 1970 zijn de politici bezig 
de Belgische staat te hervor
men. En vandaag kunnen we 
zeggen dat Vlaanderen al een 
vrij grote mate van zelfbestuur 
verkregen heeft. Nochtans be
staat er nog steeds een hoge 
werkloosheid. Nochtans schort 
aan de Vlaamse politieke kui
tuur hetzelfde als aan de Bel
gische politieke kuituur. Op tal 
van vlakken heeft de Vlaamse 
overheid de Belgische kwalen 
en ziekten gevvoon overgeno
men. Tal van konkrete proble
men kwamen ondanks het 
Vlaamse zelfbestuur nog geen 
stap dichter bij een oplossing. 

Ik denk dat we de mensen die 
het belang van het federalisme 
nog niet inzien, pas zullen kun
nen overtuigen wanneer ze mer
ken dat de konkrete problemen 
die hen bezighouden wél op
gelost kunnen vvorden. We heb
ben nu in grote mate het ge
schikte institutionele kader om 
aan die maatschappelijke pro
blemen prioriteit te verlenen, 
het wordt nu ook tijd dat we dat 
doen. Dat we bewijzen dat 
Vlaanderen beter is dan het Bel-
gique a papa. Wanneer het 
jonge Vlaanderen ook op maat
schappelijk en sociaal vlak beter 
wordt van de federale herstruk-
turering, zullen er wel geen ma
nifestaties van belgicisten meer 
georganiseerd worden of ver
enigingen als Belgique-Europe-
België de kop opsteken." 

• J e denkt dat veel jongeren 
van vandaag zich storen aan 
het kommunautaire beeld van 
de Volksunie ? 

S. Vangermeersch: ,,Voor veel 
jongeren is Vlaanderen en de 
Nederlandse taal een evidentie 
geworden. Ik denk dat zij niet 
goed begrijpen w^aarom de VU 
diskussieert over de keuze voor 
een onafhankelijk dan wel een 
zelfstandig Vlaanderen. Ik zeg 
niet dat die diskussie niet be
langrijk is. Mjiar jongeren lig
gen er niet zo van wakker. 
Daarom zouden -we de kom
munautaire tema s op een an
dere manier moeten proberen 
aanbrengen bij jongeren. Niet 
op de manier van "België 
barst!". De kommunautaire 
strijd heeft zich trouwens voor 
een belangrijk deel verplaatst 
naar Europa." 

Sigurd Vangermeersch: "Tal van 
konkrete problemen kwamen on
danks het Vlaanue zelfbedtuur 
nog geen stap dichter bij een 
oplossing." 

NIEUWE KIEZERS 
WERVEN 

• Heb je de indruk dat het 
maatschappelijk programma 
van de VÜ ook elektoraal aan
slaat bij jongeren? 

S. Vangermeersch: , ,Ja. Vol-

f ens mij is dat tot uiting ge-
omen bij de jongste Europese 

verkiezingen. De VU-lijsttrek-
ker Jaak Vandemeulebroucke 
en de eerste opvolger, voorzitter 
Bert Anciaux, pasten perfekt in 
dat profiel van de maatschap
pelijk progressieve Volksunie." 

• Kan men op basis van ge
lijkaardige gegevens niet ook 
een tegengesteld besluit trek
ken ? Wetenschappelijk onder
zoek •wees bvb. uit dat de be
langrijkste reden om voor de 
VU te stemmen, de kommu
nautaire reden blijft. 

S. Vangermeersch: „Ja , maar 
die studie sloeg op de verkie
zingen van '91, niet op de Euro
verkiezingen van '94. Daar is bij 
mijn -weten geen onderzoek over 
gedaan. Het is mijn overtuiging 
dat de groep kiezers die zich in 
het stemhokje enkel en alleen 
laat leiden door het kommu
nautaire tema, steeds kleiner 
wordt. Als de VU slagkrachtig 
wil blijven, moet ze die groep 
kiezers trachten te behouden, 
én nieu-we kiezers werven." 

• De VU is nu al jarenlang 
bezig met de aanscherping van 
haar maatschappelijk profiel. 
Denk maar aan de groot
scheepse verruimingsoperatie 
die o.m. de huidige kamer-
fraktieleider Herman Lauwers 
bij de partij bracht, het kon-
gres over politieke kuituur dat 
onder Gabriels georganiseerd 
werd, het zespijlerige "Toe
komstplan voor Vlaanderen", 
het maatschappelijk kongres 
van Leuven toen Bert Anciaux 

voorzitter werd, ... De elek-
torale resultaten laten echter 
nog steeds op zich wachten. En 
toen Bert Anciaux bij de aan
kondiging van het aanstaande 
kongres van maart de sepa
ratistische optie niet bij voor
baat uitsloot, schoot de VU in 
de peilingen plots twee pro
cent omhoog. Kan men op ba
sis van deze argumenten niet 
besluiten dat de VU alleen 
door een kommunautaire ra
dikalisering uit het slop kan 
geraken? Of spelen w ê een 
beetje teveel advokaat van de 
duivel ? 

S. Vangermeersch: ,,Uit die 
opiniepeilingen valt helemaal 
niet af te leiden dat de stijging te 
danken zou zijn aan een kom
munautaire radikalisering. Mis
schien kan die stijging wel ver
klaard worden door de stand
vastigheid van de Vlaamse re
gering die het Mestaktieplan 
doordrukte tegen het protest 
van de Boerenbond in?" 

• O p het maatschappelijk 
kongres van Leuven rakelde 
de VU als eerste politieke par
tij het aloude debat over de 
arbeidsduurverkorting terug 
op. Na het kongres werd dit 
tema in advertentiekampagnes 
uitgespeeld. Voor de rest kreeg 
dit standpunt vrij weinig me-
diaw^eerklank. Maar toen de 
S P verleden jaar over de ar-
beidsduiu-verkorting diskus-
sieerde, w^as iedereen vergeten 
dat de VU daar het jaar voor
dien al mee bezig w^as. De 
socialisten pikten het tema 
moeiteloos in. Is het probleem 
van de VU niet dat ze w^el een 
heel mooi maatschappelijk 
programma heeft, maar dat dit 
onderdeel van het programma, 
in tegenstelling tot het kom
munautaire deel, geen extra 
kiezers t rekt ? 

S. Vangermeersch: „Ik hoop 
dat die analyse verkeerd is. J e 
mag niet vergeten dat de VU 
ook andere troeven heeft. De 
VU is een ongebonden partij, 
SP en CVP duidelijk niet. De 
VU is een niet-dogmatische par
tij, Agalev al veel minder. De 
VU moet die troeven uitspelen. 
J e kent het beeld van de Volks
unie die midden in de rivier 
staat en van botten wil ver
anderen zonder haar voeten nat 
te maken. Sommigen zeggen dat 
zoiets niet kan. Ik geloof dat het 
wel kan, als iedereen het er maar 
over eens is \velk paar botten 
men de partij wil aantrekken en 
dat ook resoluut doet." 

• Denk je dat alle VU-par-
lementsleden voor dezelfde 
botten kiezen? 

S. Vangermeersch:,, Ja , dat zou 
toch evident moeten zijn. De 
partij heeft een duidelijk pro
gramma, gestemd op kongres-
sen. Als iedereen dat echt wil, 
kan het lukken." 

POSITIEVE 
DISKRIMINATIE 
• O m het kongres van maart 
degelijk te kunnen voorberei
den werd het Vujo-bestuur 
voortijdig vernieuwd. Welke 
klemtonen wil je op dit kon
gres leggen? 

S. Vangermeersch: „Het is de 
taak van Vujo om tema's die 
jongeren interesseren op de po
litieke agenda te plaatsen. Pas 

w^anneer dit gebeurt zal de partij 
aanslaan bij jongeren. 

Ik denk hierbij bvb. aan het 
debat over de soft-drugs. Ik zie 
eerlijk gezegd weinig onder
scheid tussen enerzijds het ge
vaar dat een drug als alkohol 
vormt, en anderzijds het gevaar 
dat een drug als marihuana 
vormt. Ik vind het goed dat dit 
debat op het aanstaande kon
gres zal kunnen gevoerd wor
den. 

Een ander tema is heel de pro
blematiek van de verdrjiag-
zaamheid. De VU heeft dit tema 
voor kerstmis nog mooi inge
vuld met de gele Imten-aktie 
voor amnestie. Daarnaast leven 
er in onze samenleving nog an
dere problemen op het vlak van 
de verdraagzaamheid. De ver
draagzaamheid tegenover de 
migrantenbevolking bvb. We 
moeten ervan uitgaan dat een 
maatschappij met veel verschei
denheid mogelijk is. De tole
rantie naar andersdenkenden, 
naar mensen met een andere 
huidskleur of seksuele geaard
heid is in dit verband zeer be
langrijk. Ik denk dat een grote 
groep jongeren dit tema goed 
aanvoelt en prioriteit wil ver
lenen." 

• Met w^elke konkrete maat
regelen kan een politieke par
tij als de VU dan volgens U 
deze verdraagzaamheid, bvb. 
tegenover migranten, verho
gen? 

S. Vangermeersch: ,,Ik vind dat 
men het migrantenprobleem 
veel te defensief benadert: het 
gevaar dat de Vlaamse kuituur 
in de verdrukking komt door 
een overvloed migranten. Ik 
woon in een migrantenwijk, en 
ik kan je verzekeren dat de 
Vlaamse kuituur sterk en rijk 
genoeg is om niet verdrukt te 
•worden en met de migranten-
kuituur in dialoog te treden. 

Het migrantenprobleem is 
vooral een probleem van eko-
nomische en sociale ongelijk
heid, van armoede. Kijk naar de 
samenstelling van de studen-
tenbevolking: er zitten procen
tueel veel minder migranten
jongeren aan de universiteit dan 
je op basis van hun aandeel in de 
totale bevolking zou verwach
ten." 

• Vind je dan dat er maat
regelen getroffen moeten -wor
den -waardoor bvb. het aandeel 
migranten in de universiteits
bevolking sneller zal stijgen, 
positieve diskriminatie dus? 

S. Vangermeersch: ,,Als een 
positief beleid naar migranten 
toe de gehele samenle-ving ten 
goede komt, dan is mijn ant
woord ja. Al zal elke maatregel 
in dit verband afzonderlijk be
oordeeld moeten -worden. Neem 
nu het kiesrecht voor EU-on-
derdanen bij gemeenteverkie
zingen. Ik sta achter het VU-
standpunt i.v.m. de voorwaar
den die daaraan verbonden die
nen te worden. Maar ik vind dat 
indien de nationaliteit voor dit 
gemeentelijk stemrecht in ons 
land geen rol meer speelt als het 
om EU-burgers gaat, de na
tionaliteit dan ook geen rol meer 
mêlg spelen als het om migran
ten gaat." 

Peter Dejaegher 
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