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ZWIJGEN 
EN ZWETEN? 

O
p pagina 73, de laatste blad
zijde !, van de Krachtlynm voor 
hetféiemaL regawgéprognunma, 
staat onder de rubriek De 

dtaatthavorming in welgeteld 17 lijn
tjes dat het operationeel maken van 
de meirwe staatsstrukturen de pri-
o n t ó van de regering is voor de 
volgende legislatuur. D e optimale 
weridng van het federale model 
houdt in: „een efficiënte weddong 
van het oved^tomitee regenng-
exekutieven als ontmoetingsplaats, 
een akrieve weddng via de in
terministeriële konferenties en de 
uitbouw van doekrefifende samen-
•weddngsakkoorden over de ge
mengde materies.' Bovendien zal de 
federale regering „suggereren in de 
schoot van de nieuwe Senaat een 
kommissie m.b.t de werking van de 
nieuwe federale strukturen op te. 
richten.' 

Eki wat wil die kommisae doen? 
„Zich onder meer buigen over de 
evakiarie van de bevoegdheidsver
deling en coherentie van de be-
voegheidsdomeinen met het oog op 
een grotere homogeniteit' 

VIC ANCIAUX OPNIEUW 
STAATSSEKRETARIS BRUSSELS GEWEST 

ALLE REGERINGEN 
IN DE STARTBLOKKEN 

AL) laatéte in de rij werd het voorbije weekend een akkoord 
gefloten tiuden de onderhandelaard die o.Lv. formateur 
Dehaene (CVP) een federale regering,) meerderheid tracht
ten te vormen. Er gaan overal, met uitzondering van 
Bruj^l, roonurode regeringen aan de ölag, In het Bru^dcL 
Hoofd,)tedelijk Gewedt maakt de VU deel uit van een 
bejtuurjmeerderheid met FRL-FDF, PS, CVP en SR 

Vaagheid is het s leute lwoord in 
de k o m m e n t a r e n die over de 
supersnel le vo rming van zo'wel 
de Vlaamse als de federale re 
ger ing ve rschenen . Enke le da
gen n a de geboor te van het 
Vlaams r egee rakkoord (zie blz. 
3) k w a m er ook wi t te rook ui t 
Her tog inneda l , w a a r de onder -
h a n d e h n g e n over een federaal 
roomsrood a k k o o r d tot een 
goed einde w e r d e n gebrach t . 
O p Vlaams vlak w e r d e n de mi
nisterportefeuil les al ve rdee ld 
(zie blz. 3) , op federaal n iveau 
zal dit vermoedel i jk vr i jdag ge
beu ren . 

Ziedaar lezer, hoever wij het ge
bracht hebben. „Streven naar...', het 
„suggereren van een kommissie...' 
en „zich buigen over de evaluatie 
van..." 

Alles bij mekaar wil dat z e ^ e n dat 
er op het kommunautaire vlak vol
ledige rust moet heersen, dat zwij
gen de boodschap is. 

N u zijn wij er niet tegen dat de prille 
strukturen kans krijgen om zich te 
bewijzen en te volgroeien maar de 
v a a ^ a d , eigen aan akkocaiden zo
als Jean-Luc Dehaene ze graag 
shiit, is hemeheigend. Toch zal deze 
met kunnen verhinderen dat de 
regionaïstische stroming zich ver
der zal uitdiepen. Vaa^e id is, net 
zoals grootspraak, doorgaans het 
vedmllen van onmacht en schnk. 

En grootspraak is dan weer te 
vinden in het Vlaamse regeerak
koord, het is alsof daar moet ge-
kompenseerd worden wat in het 
federale ontbreekt De nodige te
genspraak tussen beide teksten is 
dan ook niet moeilijk te vinden. 
Want waar het Vlaams regeer-
akoord het heeft over een „een 
gesprek van Gemeenschap tot Ge
meenschap' stek het federale zich 
tevreden met de suggestie om een 
kommissie op te richten over de 
werking van de federale strukturen 

D o n d e r d a g sp reken de federale 
meerderhe idspar t i j en zich uit 
over het federale regeerak
koord . D i e ove reenkoms t ver
toont , zoals ook de Vlaamse, 
veel open ru imten en vage af
sp raken . D e hoe-, w a n n e e r - en 
^vie-vraag w o r d t zelden bean t 
w o o r d . Toch beva t het a k k o o r d 
twee grote u i tzonder ingen op de 
vaaghe id : de h u u r w e t g e v i n g 
van '91 w o r d t me t één jaar 
ver lengd. H i e r d o o r w o r d t de 
opzeg van enkele h o n d e r d d u i 
zenden h u u r k o n t r a k t e n die e m d 
v a n dit j aa r zouden verval len, 
ve r lengd to t e ind vo lgend jaar. 

en andere vage bezi^eden. 

Het zal de lezer opvallen dat de 
federale tekst weinig kommunau
taire dinamiek vertoont Het is nog 
steeds dezelöe gedachtengang als 
door Albert U ontwikkeld tijdens 
zijn troonrede in de zomer van... 
1993. 

Maar goed, de ondediandelende 
partijen hebben voor veiligheid ge
kozen en kunnen in de kcMiende 
maanden en jaren nog alle kanten 
uit 

Wat daar t ^ e n te doen is ligt \oac 
de hand, de VU-fiakties ziulen de 
regeringen zeer kritisch moeten vol
gen, daar waar nodig terechtwijzen 
en daar waar het kan waardevolle 
en nuttige initiatieven hun steun 
vedenen. 

O p het federale vlak zijn kon-
fixDntaties met de Waalse gemeen
schap niet uitgesloten, men mag zich 
verwachten aan financiële eisen 
wanneer over „de onverantwoonde 
transferten tussen de deelstaten' zal 
gesproken -worden Eii dat zal toch 
wel eens moeten gebeuren nu in het 
Vlaams regeerakoord staat dat deze 
„versneld opgespooni moeten wor
den en struktureel weggewerkt ' 
Alsof onder de vorige Vlaamse 
regering nog niet genoeg werd op-

Met Vic Anciaux dtapt de VU weer in de BrudseUe Hoofdstedelijke 

exekutizve. 
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gespoord en onderzocht! 

De regeerakkoorden voorzien ook 
in tal van nieuwe projekten, stads
vernieuwing is er zo een van. Na-
tuudijk staan wij achter een daad-
wertel^ke aanpak van de vedoe-
derde centra en hun wijken, maar er 
is zo weimg duidelijkheid over de 
hedcranst van de middelen. Het-
zelide geldt de Vkamse regerings-
belofie om samen met de N M B S 
voor een beter openbaar vervoer te 
zoigen, daar waar iedereen weet dat 
de spoormaatschappij het ÊuDisse-
ment nabjj is en nog weinig in haar 
binnenlands treinnet geïnteresseerd 
blijkt te z^n. 

Zullen nieuwsoortige belastingen 
bedacht worden om deze en andere 
plannen uit te voeren? De ak
koorden geven geen duidelijkheid 
over mogelijke mirakuleuze geld
kranen die ter beschikking staan. 

D e vrees is groot dat een stille 
afixjming in het vooruitzicht ligt 
zodat samen met de eis voor een 
kommunautaire rust het gekende 
„zwijgen en zweten' ons deel 
wordt 

De VU-fi:akOes kunnen zich alvast 
opmaken om die stilte te door
breken. 

Maurits Van Liedekerke 

E n D e h a e n e en z 'n o n d e r h a n 
de laars lieten er ook geen twijfel 
over bes taan da t de s taa tsher
vo rming tot s t i ls tand zal k o m e n . 
D e mees te gro te k n o p e n zullen 
ti jdens he t r e g e e r w e r k doorge 
h a k t v^forden. Tewerkstel l ing, 
een leefbare samenleving, de so
ciale zekerheid , de E u r o p e s e 
Ekonomische en M o n e t a i r e 
Unie , de E u r o p e s e integrat ie en 
de ve rn ieuwing van de d e m o -
kra t i sche rech tss taa t he ten pr i 
or i ta i r te zijn. 

BRUSSEL 
In Brussel v^^erd eveneens een 
a k k o o r d bere ik t tussen de on
de rhande l aa r s van CVP, SP, 
V U , P S en P R I ^ F D R Eers t 
h a d d e n de Vlaamse par t i jen en 
de Frans ta l ige par t i jen onde r 
een een a k k o o r d gesloten, en in 
een tweede faze w e r d e n deze 
twee a k k o o r d e n in e lkaar ge
past . Volgens fo rmateur De Don-
néa ( P R L ) ligt in Brussel de 
n a d r u k op de strijd tegen de 
sociale uitsluit ing, de verbe te 
r ing van de b e w o o n b a a r h e i d 
van de stad, de tewerkste l l ing, 
de ve rbe te r ing van de over
he idsd iens ten in gewes t en ge
meenten , en een s t reng begro 
tingsbeleid. 

(Uej verder blz. 5) 
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• In China zijn 14 mensen 
gearresteerd omdat ze exem
plaren van Li Zhisui's 'Het 
privé-leven van Mao' ver
spreidden. Voor de Chinese 
autoriteiten moet de Grote 
Roerganger bekend bHjven 
als een betrouwbaar leider, 
eerder dan als een op seks 
beluste machtswellusteling, 
zo blijkt. 

• Sommige nieuwe Brus
selse schepenen gaan blijk
baar zo in hun politieke ak-
tiviteiten op dat ze zelfs ver
geten hun faxadres te ver
anderen. FDF-man Ohvier 
Maingain speelde het klaar 
om een halt jaar lang faxen 
te versturen met daarop nog 
de naam van Bert Anciaux. 
Nadat een meer oplettende 
koUega hem daarop attent 
maakte, verstuurde Main
gain een fax w^aarin hij zijn 
ongenoegen uitte over de 
VU. Maar wél onder eigen 
naam! 

• Chauffeurs die te snel 
rijden en daarvoor geflitst 
worden, zouden in de toe
komst de boetedans wel eens 
kunnen ontspringen. Een 
Fransman die tegen 165 
km/u naar huis reed, werd 
vrijgesproken omdat de 
rijkswacht haar manschap
pen op de middenberm had 
laten postvatten. Daar mag 
niemand parkeren dus ook 
de rijkswacht niet, oor
deelde de rechter. 

• Ongeveer 2% van de 
ambtenaren van de Vlaamse 
Gemeenschap durft wel eens 
te spijbelen. Dat is het re-
sxiltaat van een kontrole. 
Omdat de tikklok van het 
personeel al sinds twee jaar 
kapot is, werd gewerkt met 
kontroleurs die steekproe
ven uitvoerden. Het inscha
kelen van mensen blijkt 
goedkoper dan het instal
leren van een nieuwe klok. 

• Bij een ontploffing in het 
grootste benzinestation van 
België in Eynatten vielen 
mmstens 16 doden. De knal 
deed zich voor na een ont
ploffing van een gasfles in 
een aanpalend restaurant. 
Een geluk bij een ongeluk 
was dat de twee grootste 
tanks stand hielden. 

• Bij onze Waalse zuider
buren sloegen namen van de 
nieuwe Vlaamse eksellenties 
in als een w^are aardbeving. 
Het epi-centrum van de be
ving lag vlak bij de He
negouwse stad La Louvière 
en had een kracht van 4,2 op 
de schaal van Richter. De 
schade bleef beperkt tot en
kele omgevallen schoorste
nen. 

• In Berlijn is de Bulgaarse 
verpakkingsspecialist 
Christo be?ig met het in
pakken van de Reichstag. 
De 230 miljoen frank aan 
stof hoest de pakjesmaker 
zelf op. 

• Op de Golden Gate brug 
in San Francisco zullen de 
komende dagen meer po-
KtiepatrouUles worden inge
zet. Niet in het kader van 
een veiligheidskontrakt, wel 
omdat men er de duizendste 
zelfmoordenaar verwacht. 
Voorwaar een getal om de 
onsterfelijkheid mee in te 
gaan. 

KERNPROEVEN 
De Franse president Chirac 
maakte het voornemen bekend 
opnieuw met ondergrondse 
kernproeven te beginnen op 
Mururoa, een koraaleiland in de 
Stille Oceaan, ver van de hexa
goon. Chirac zei dat er nog acht 
proeven nodig zijn om de vei
ligheid van de Franse kern
macht te waarborgen en haar 
afschrikkende werking te be
houden. De acht proeven die
nen om een komputermodel te 
ontwikkelen dat toelaat de kern
proeven daarna te simuleren. 

Uit gans de wereld werd fel 
geprotesteerd tegen het voor
nemen van Chirac. Ook België 
liet weten geschokt te zijn. Het 
Franse besluit is tergend omdat 
pas een maand geleden de her
ziening van het non-prolifera-
tieverdrag, dat de verspreiding 
van kerntechnologie aan ban
den wil leggen, voor onbepaalde 
tijd goedgekeurd werd. Dit ver
drag staat de vijf kernmachten 
(VS, Rusland, China, Groot-
Brittannië en China) toe er een 
beperkt kemarsenaal op na te 
houden. 

De landen zonder kernwapens 
werden o.m. over de streep ge
trokken door de toezegging dat 
er een "uiterste terughoudend
heid" inzake kernproeven zou 
komen. Een verdrag dat kem
proeven verbiedt werd in het 
vooruitzicht gesteld tegen eind 
volgend jaar. 

VLAAMSE 
PARA'S? 
Bij het korps van officieren met 
een kommando- en een para
brevet zijn de Vlamingen schan-
dahg ondervertegenwoordigd, 
vernam De Standaard. Van de 
veertien kolonels-paródiom-
mando in het Belgisch leger zijn 
er dertien Franstcdig. De ene 
Vlaming zit in de Westelijke 
Sahara. Vier van de dertien 
Franstaligen kennen onvol
doende Nederlands. Van de 31 
luitenant-kolonels met een para-
en een kommandobrevet zijn er 

maar twaalf Vlamingen. Zeven 
luitenant-kolonels zijn stafbre-
vethouder, het paspoort voor 
verdere promotie. Daarvan zijn 
er vijf Franstalig. Nog een 
trapje lager in de hiërarchie, bij 
de majoors, zijn er twintig 
Franstaligen op 32. Binnen de 
Brigade parakommando zelf 
(heel wat para-officieren nemen 
funkties waar buiten de bri
gade) zijn er drie Vlaamse lui
tenant-kolonels op acht, en vijf 
Vlaams majoqrs op dertien. 

Het mag duidelijk zijn: de elite 
van het Belgisch leger blijft een 
Franstalig bastion. Ook de be
vorderingskansen van de Vla
mingen zijn behoorlijk geringer 
dan die van de Franstaligen. In 
de periode '85-'94 hadden 
Vlaamse officieren bij de para's 
één kans op achttien om het tot 
kolonel te schoppen. De Frans-
tahgen hadden één kans op vier 
om tot kolonel bevorderd te 
•worden. 

DE41STE 
Hugo CoveLieré is er, samen met 
zijn nieuwe vrienden, dan toch 
in geslaagd de VU een zetel 
afhandig te maken. Niet alleen 
heeft de VU nu geen verkozene 

meer in het Aalsterse, ze derft 
eveneens een jaarlijkse dotatie 
van 11 miljoen voor het verlies 
van haar fraktie én het stem
recht in de senaatskommissies. 
Wie het zitje van Jan Caudron xaS^ 
innemen is nog niet bekend. 
Voor de 2 senatoren die de 
hberalen mogen koópteren heb
ben zich 26 kandidaten ge
meld. 

De traditionele partijen gingen 
niet in op het verzoek van de 
VU om een tweede hertelling 
van 22 stemopnemingsbureaus, 
waar minstens 217 stemmen in 
haar nadeel zouden zijn geteld. 
De blauwe ontrouwe merkte — 
overigens niet geheel onterecht 
— op dat de VU haar aanvrjiag te 
laat had ingediend en vroeg de 
40 rechtstreeks verkozen sena
toren zich te verzetten tegen de 
eis van de Vlaams-nationalisten. 
Hij haalde zijn slag thuis, of
ficieel omdat een tw^eede her
telling 'het beeld van de in
stelling niet ten goede zou ko
men'. Mensen laten zetelen die 
daar waarschijnUjk geen recht 
op hebben, is inderdaad stuk
ken beter voor het imago van de 
demokratie. Meer nog: het is 
een uiting van een kompleet 
vernieuwde politieke kuituur. 
Halleluja! 

GENEN 
Wetenschap en etiek liggen ge
regeld met elkaar in de knoop en 
enkele recente gebeurtenissen 
en ontdekkingen laten vermoe
den dat de diskussie weer in 
volle hevigheid zal losbarsten. 
De koele, efficiënte technologie 
die perfekte mensen beoogt, 
kampt in deze slechts met één 
probleem: de nog steeds feilbare 
mens. 

E^n schoolvoorbeeld daarvan 
deed zich voor in \\&\. Akaèemuch 

Ziekenhuui van Utrecht, vî aar een 
blank ouderpaar een gezonde 
tweeling kreeg. Na enkele 
maanden bleek dat een aka-
demische vergissing bij de 
kunstmatige bevruchting er
voor had gezorgd dat één van de 
twee kinderen een donkere 
huidskleur had. Het pipet waar
mee de bevruchting gebeurde, 
bevatte nog zaadcellen van een 
andere man. Het is niet de eerste 
keer dat kinderen genetisch 
maar op één van beide ouders 
gelijken, maar dit is wel een erg 
frappant voorbeeld van een 
mensehjke fout. 

Nog in Utrecht opent binnen
kort een kommerciële insemi
natie-kliniek. Geheel in over
eenstemming met de service
verlening in de privé-sektor zul
len de toekomstige ouders daar 
kunnen beslissen of zij een jon
gen dcui wel een meisje willen 
grootbrengen. De toegepaste 
metode is verre van w^aterdicht 
en het is dan ook de vraag wat 
teleurgestelde ouders met hun 
(ongeboren) kind van het ver
keerde geslacht zullen doen. De 
Nederlandse minister van 
Volksgezondheid, EU Bor.it, on
derneemt inmiddels stappen om 
de opening van de kliniek te 
verhinderen. 

In de VSA, tot slot, menen 
biotechnologen een gen te heb
ben gevonden dat de levensduur 
van mensen met meer dan de 
helft zou kunnen doen toene
men. Als dat zo is en er wordt 
een middel gevonden voor kon-
krete toepsissing dan zullen in 
de volgende eeuw alleen nog 
150-jarigen de regionale kran
tenpagina's halen... 

CEULEERS & CO 
Het rommelt al een tijdje binnen 
de gelederen van de Vlaamse 

openbare omroep. Afgelopen 
week diende het kreatief per
soneel van het station een 'motie 
van wantrouwen' in tegen zijn 
bestuurders. De producers en 
joernalisten pikken het niet dat 
juist die mensen die de BRTN 
naar een historisch dieptepunt 
hebben geleid zich nu opwerpen 
als de meest geschikte 'mana
gers' om de omroep weer uit het 
slop te halen. Het reddende 
Todk-Force team wordt geleid 
door Jan Ceuleerd en Caj Gooti-

AUes draait om een nota van de 
BRTN-top waarin deze de zo
veelste 'operatie herbronning' 
voorstelt. Programmadirekteur 
Ceuleers riep alle kreatieven op 
mee te werken aan de ultiemste 
der ultieme reddingsoperaties. 
Zijn boodschap had evenwel 
een averechts effekt. Het per
soneel ziet een formele her
schikking niet zo zitten en wenst 
een grondige herziening met als 
basis de programmatie en niet 
de posities. 

Bart De Schutter, voorzitter van 
de Raad van Bestuur van de 
BRTN, liet in een eerste reaktie 
al weten dat zijn kreatievelingen 
wel erg hard van stapel lopen en 
stelt hen in De Morgen voor om 
ontslag te nemen als zij zich niet 
kunnen verzoenen met de gang 
van zaken. Wie dat een tijdje 
geleden alleszins deed, was 
iToom£a\irt\i.ant Bart Peeterd. Hij 
liet zich in een Hunw-interview 
ongegeneerd uit over de soepele 
werking binnen de dienst Amu
sement van de Vlaamse open
bare zender: „ Op de aftiteling van 
elk programma dat daar wordt ge
maakt, zou moeten dtaan: 'Werkten 
mee:'en 'Werkten tegen:'. (...) Bij 
'Werkten tegen:' (...) heb ik het 
eigenlijk over Frans Frederickx 
(...) ik kan hem zijn onbekwaam-
heid niet kwalijk rumen. (...) In
competentie LI geen schande, maar je 
moetje na een tijd wel met opgeheven 

180 jaar na datum lopen meruen nog altijd warm voor Napoleon Bonaparte. Be oorlog aU 
kijkdpektakeL.. 
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hoofl terugtrekken." Noot: de 
BRTN skoort momenteel het 
best met een in beeld gebracht 
/•a^wprogramma. 

BOEDJON-
NOVSK 
In de Zuidrussische stad Boed-
jonnovsk begon vorige week 
een gijzelingsaktie in een zie
kenhuis met daarin naar schat
ting 1.500 mensen. De gijzel
nemers waren een 60-tal Tsjet-
jeense kommando's die eisen dat 
Rusland de militaire interventie 
in Tsjetsjenië stopzet. Doedajef, 
de Tsjetsjeense bevelhebber, 
heeft laten weten niet verant
woordelijk te zijn voor de aktie. 
De kommando's, onder leiding 
van Tsjetjeens legeroverste Ba-
dajev, drongen ^voensdag de stad 
binnen en dreven iedereen die 
ze tegenkwamen het ziekenhuis 
in. Wie weerstand bood, werd 
geëksekuteerd. 

Zaterdagochtend deed het Rus
sische leger, na toestemming 
van Boru) Yeltdin vanop de G7-
top in het Canadese Halifax, een 
nogal onbehouwen poging om 
aan de gijzeling een einde te 
maken. De geweersalvo's lever
den slechts doden op langs Rus
sische zijde. Dan pakte de Rus
sische premier Tdjernomyrdin het 
iets diplomatischer aan. Hij be
reikte met de gijzelnemers een 
overeenkomst waarin — tegen 
vrijlating van de gijzelaars — aan 
een aantal van hun eisen werd 
tegemoetgekomen, onder meer 
versnelde vredesakkoorden 
voor de opstandige republiek. 
Maandag vertrokken 7 bussen 
met daarin nog een goede 130 
'vrijwillige gijzelaars' en 1 koel
wagen met daarin de lijken van 
de Tsjetsjenen. 

De gijzeling legt de zwakheden 
van het Russische apparaat 
open met de nauwkeurigheid 
van een Amerikaanse Toma-
hawk-raket. De gijzelnemers 
vertrokken met de bedoeling 
Moskou in te nemen. Dat ze 
uiteindelijk niet verder raakten 
dan Boedjonnovsk was omdat 
het geld om politie en doeane 
om te kopen op was. Aange
nomen mag worden dat de gij
zeling ook zijn staartje zal krij
gen in de Russische binnen
landse verhoudingen. Yeltsin 
heeft immers de dood van meer
dere tientallen gijzelaars op zijn 
ge^veten, wat hem niet in dank 
zal worden afgenomen. Tsjer-
nomyrdin daarentegen kan op 
meer sympatic rekenen. 

AGALEV 
De Groenen willen hun ver
kiezingskater wegspoelen met 
een "professionelere aanpak" 
van de politiek. WUfried Bervoetd 
en Luc Lemiengre moeten deze 
aanpak als nieu-wbakken poli
tiek en partijsekretaris belicha
men. Agalev wil ophouden "het 
geweten van alternatief Vlaan
deren " te zijn. De partij gaat op 
zoek naar kiezers buiten het 
cirkuit van de milieu-, vredes-, 
derde wereld- en andere nieuwe 
sociale bewegingen, en is zin
nens zich op het middenveld te 
begeven. 

Mon Steyaert, een groene van het 
eerste uur, vond hun aanstelling 
eerder stalinistisch dan demo-
kratisch, en stapte op. Hij wil 
een Nieuwe Ekologische Partij 
(NEP) stichten. De kritiek van 
Steyaert klinkt de VU bekend in 
de oren. Hij verwijt Agalev een 
partij als alle andere geworden 
te zijn, die zich met alles be
zighoudt. Steyaert vindt bvb. 

niet dat de Groenen zich zo
nodig over de sociale zekerheid 
moeten buigen. 

VLAAMS-
BRABANT 
De provincie Vlaams-Brabant 
wil de draaischijf en motor zijn 
van het beleid gericht op het 
behoud en de versteviging van 
het Vlaams karakter van de 
rand rond Brussel. VU-gede-
puteerde Herman Van Autgaer-
den, die in de deputatie ver
antwoordelijk is voor deze be
voegdheid, stuurde de nieuwe 
Vlaamse regering alvast een me
morandum met konkrete voor
stellen terzake. 

Van Autgaerden vraagt een 
konsensus over enkele alge
mene poUtieke stellingnames 
waarover in de deputatie al 
eensgezindheid bestaat: de er
kenning en toepassing van het 
territorialiteitsbeginsel, de toe
passing van de taalwetgeving, 
de afschaffing (op termijn) van 
het facüiteitensysteem, en de 
verdere splitsing van het kies
arrondissement B-H-V. 

De provincie roept de Vlaamse 
regering verder o.m. op krach
tige impulsen te geven aan het 
Vlabinvest-programma, het po
tentieel sociale huurwoningen 
in de rand te verhogen, en de 
uitvoering te eisen van het 
Vlaams biblioteekdekreet (ook 
in de gemeenten met bijzonder 
taaistatuut). Van Autgaerden 
wil verder een beroep doen op 
de Vlaamse regering om mee te 
werken aan een aantal speci
fieke provinciale akties op het 
vlak van huisvesting, informa
tie, onderwijs, jeugdwerk, wel
zijn, kuituur, sport en vrije tijd. 

STEVIG OPBOUWEN 

De kogel is door de kerk. De 
nieu\ve Vlaamse regering is 
gevormd door CVP en SP. De 
kleinst mogelijke meerder
heid werd gekozen. Het zij 
zo. 

Voor Vlaanderen is dit een 
slechte zaak. Van een nieuwe 
politieke kuituur zal niet veel 
in huis komen. Het open ge
sprek tussen meerderheid en 
oppositie zal in het Vlaams 
parlement nog niet voor mor
gen zijn. Spijtig, maar he
laas. 

De VU blijft echter niet bij de 
pakken zitten. Met grote 
eensgezindheid zal een ste
vige, maar opbouwende, op
positie gevoerd worden. De 
flaminganten zullen hun rol 
ernstig spelen: opkomen vOor 
meer rechtvaardigheid, voor 
een ongebonden, sociaal en 
Vlaams beleid. Alijn dank 
gaat vandaag naar minister 
Johan Sauwens, die 7 jaar 
ons boegbeeld ^vas in de 
Vlaamse regering. Hij zorgde 
voor het Vlaams profiel, hij 
stuwde de regering de %veg op 
van ongebonden opkomen 
voor het algemeen belang in 
Vlaanderen! 

In Brussel Ujkt alles erop dat 
de VU wél zal deelnemen aan 
de meerderheid. Vic Anciaux 
moet hier het Vlaams tegen-
gewicht uitmaken voor PRL-
FDF. Hij is onze garantie 
voor een beleid dat gericht is 
naar de gewone Brusselaar, 
een beleid dat Brussel terug 
leefbaar zal maken. 

Ook in Kamer en Senaat zijn 
de verkozenen volop aan de 
slag. De unitaire recupera-
tiepolitiek van Dehaene zal 
zwaar aangepakt worden. 

Maar ook onze afdehngen en 
arrondissementen moeten het 
ijzer smeden als het heet is. 
Nu moet de ledenhernieu
wing afgerond worden. Nu 
moeten nieuwe krachten op
gevist worden om zo de in
terne bestuursverkiezingen 
optimaal voor te bereiden. De 
mensen staan te \vachten! 
Honderden bieden zich spon
taan aan op het Barrikaden-
plein. 

Nu moeten we stevig opbou
wen. Ik reken op U ! 

c_ z^ •==i^. 

Bert Anciaux, 
Algemeen voorzitter 

WEINIG LOF VOOR VIAAMS REGEERAKKOORD 
Verleden week stelden Vlaams 
formateur Luc Van den Brande en 
de partijvoorzitters van CVP en 
SP het Vlaams regeerakkoord 
voor. Het werd in de pers op 
weinig hoerageroep ontvangen. 
Wat Van den Brande voorstelde 
w âs volgens Gazet van Antwerpen 
"het toppunt van vaagheid. 
Eenenzestig bladzijden lang 
wordt schimmige ambtelijke 
taal afgewisseld met vervelende 
clichés en afgezaagde alge
meenheden. Het aantal open 
deuren dat wordt ingetrapt is 
niet te tellen." De Standaard vond 
dat het ontwerp regeerakkoord 
"vooral veel vrome voorne
mens" bevat. "En het zegt héél 
weinig over de manier waarop 
de regering die voornemens 
gaat realiseren." "Ondanks de 
hooggegrepen beloften", mist 
dit regeerakkoord "ambitie en 
grandeur", schreef Het NieuiM-
blad. 

Het Laatste Nieuwö vroeg zich af 
waarom de nieuw^e Vlaamse re
gering uit socialisten en kris-
tendemokraten moet bestaan, 
omdat "nagenoeg iedere fraktie 
in het Vlaamse parlement deze 
tekst had kunnen paraferen." 
Het Belang van Limburg stelde 
V£ist dat Dehaene tevreden kan 
zijn: "zijn Vlaamse leerlingen 
hielden zich aan de opgelegde 
afspraak". Alleen//i"/^ Volk zag in 
de tekst van Van den Brande 

"een opvallend ambitieus re
geringsprogramma". Onder dit 
zwakke gesternte gaat Van den 
Brande II van start met één 
zeteltje overschot in het 
Vlaamse parlement. 

We hebben hier niet de ruimte 
noch de goesting om de inhoud 
van dit vage akkoord in extenso 
weer te geven. De Morgen (19/6) 
drukte het af en had er zes 
volledige bladzijden voor nodig. 
Verleden weekend werd het ak
koord unaniem goedgekeurd op 
het SP-kongres, en bijna una
niem goedgekeurd (op één te
genstem en twee onthoudingen 
na) op het CVP-kongres. 

Het grootste SP-nieuws van het 
voorbije weekend was trou
wens niet het kongres, maar wel 
het terugtreden van Frank Van-
denhroucke en Louid Van Velthoven 
als kandidaat-ministers. Van-
denbroucke wordt geen fede
raal minister omdat hij nog ver
hoord zal worden door het Hof 
van Kassatie over een zaak van 
verdachte partijfinanciering. 
Vandenbroucke zou uitleg moe
ten geven over een twijfelach
tige karuarmoede-&'ax&&, uitge
voerd door een overbetaalde 
partij-vzw in opdracht van een 
sociahstisch kabinet. Van Velt
hoven mag zijn Vlaamse mi-
nistercunbities opbergen omdat 
hij op lokaal vlak in opspraak 
kwam over de verkoop van een 

stuk grond. Bij de SP raakt men 
er meer en meer van overtuigd 
dat het gerecht een oorlog tegen 
haar ontketend heeft. Het rood 
martelarendom bewees op 21 
mei al aan te slaan. 

SP-voorzitter Tobback ontkende 
op het kongres van zijn partij in 
een Brussels vakbondsgebouw 
dat hij zou gezegd hebben dat 
hij zijn Vlaamse Parlements-
fraktie aan de zetels zou willen 
nagelen. Dat heeft hij inderdaad' 
niet gezegd, Tobback wou zijn 
verkozenen vodtdchroeven. De 
SP-voorzitter heeft overigens 
gelijk dat hij van zijn parle
mentsleden mag euen dat ze 
aan-wezig zijn op de zittingen. 
Hij zou nochtans mogen weten 
dat een parlementslid al eens 
ziek kan zijn, of op missie m het 
buitenland. En dan is die kritiek 
op de krappe meerderheid he
lemaal geen prietpraat meer. 

Op het CVP-kongres in Sint-
KateKjne-Waver toonde Van 
Hecke zich een mtstekend CVP-
voorzitter. Hij hekelde "'het 
gooien van Vlaamse voetzoe
kers'" en kroonde tegelijk mi
nister-president Van den Brande 
tot "de nieuwe echte leider van 
de Vlaamse bew^eging." 

De strenge deontologische kode 
die de SP-ers Vandenbroucke 
en Vanvelthoven zichzelf op
gelegd hebben, trok waar

schijnlijk ook een kruis over de 
ministeriële ambities van Del-
croLv. Minister-president Van 
den Brande wil immers niets 
dan onbesproken ministers in 
zijn regering. Een villa aan de 
Azurenkust was voor de ge
wezen minister van Landsver
dediging een te grote smet op 
het blazoen. 

Vreemd genoeg ging deze re
denering blijkbaar niet op voor 
Kelchtermans, die met de Eu-
rantex-affaire toch ook bew^e-
zen heeft niet afkerig te staan 
van w ât geritsel. Om nog maar 
te zwajgen van de supersnelle 
behandehng die een bouw^aan-
vraag voor een klooster in Op-
grimbie te beurt viel. Maar wie 
w^eet werd Kelchtermans net 
daarvoor deze week niet be
loond. En wie weet heeft de 
reden om de VU de toegang tot 
de meu^ve Vlaamse regering te 
ontzeggen evenzeer niet te ma
ken met het koninklijk domein 
Fridheim. 

Maandagavond werd de sa
menstelling van de Vlaamse re
gering bekendgemaakt. De 
CVP behoudt in die regering 
naast de genoemde Kelchter
mans, die Miheu en Arbeid 
krijgt, en Van den Brande, mi
nister-president, Externe Be
trekkingen, Buitenlandse Han
del en Staatshervorming, ook 
Wïvina Demeciiter. Zij blijft Be

groting en Financiën beheren, 
maar verliest Welzijn aan 
nieuw^komer Luc Martens, die er 
ook Cultuur en Vorming bij-
krijgt. Media wordt voortaan 
uit Cultuvir losgew^erkt, en komt 
samen met Economie en Land-
bouvir onder de bevoegdheid 
van Eric Van Rompuy. 

De SP mocht vier ministers 
aanduiden. De nieuwe SP-vice-
minister-president IMC Van den 
Bofjche behoudt z'n bevoegd
heid over Onderwijs en Amb
tenarenzaken, en krijgt Infor
matica en Logistiek bij. Plat-
telandsburgemeester Leo Peetere, 
die in de vorige Vlaamse re
gering Leona Detiè ge op
volgde, wordt minister van Ste
delijke Vernieuwing, Huisves
ting en Binnenlandse Aange
legenheden. De eerste nieuw
komer voor de SP is Vlaamse 
Raadsvoorzitter Eddy Batdanjn^i. 
Hij mag de portefeuilles van 
Openbare Werken, Vervoer en 
RuimteKjke Ordening beheren. 
De grootste verrassing in de 
Vlaamse regering is tenslotte de 
onbekende Brusselse socialiste 
Anne Van Aibroeck. Gedurende 
twee jaar mag zij minister van 
Brusselse Aangelegenheden en 
GeMjke Kansen-beleid zijn. 
Daarna moet ze plaats ruimen 
voor een kristendemokrate. 

(Pdj) 
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PAUL VAN GREMBERGEN: 

„DE BATSELIER HEEFT LAST VAN EEN RUSSISCH GEHEUGEN / / 

D e toesp raak van Norbert De 
Batöeüer, voorz i t te r van he t eer
ste rech t s t reeks ve rkozen 
Vlaamse par lement , ve r ras te zo
wel mede- als t egens tander . M e t 
n a m e het feitelijk ve to da t hij 
s telde tegen deba t t en en inter
pellaties o m t r e n t b e v o e g d h e d e n 
doe t veel v ragen rijzen. „Wij 
mogen geen raoLutieinachine zijn of 
oru verengen tot een euenforum 
üizake meer bevoegdheden. (...) Dit 
impliceert echter konkreet dat het 
VLianui parlement prioriteit geeft 
aan de politieke dLfkuddie rond de 
eigen bevoegdheden en het niet óteed^ 
zal hebben over de bevoegdheden van 
anderen, noch federaal, noch van de 
provincied en gemeenten. Ik zal in
tegendeel voordtelUn dit doort re-
aktied, interpellatiej en vragen over 
wat op ander bevoegdheiddniveaud 
gebeurt onontvankel i jk te verkla
ren. " D i t schreeuvirt ge-woonweg 
om een reakt ie . 

ZWIJGEN 
Paul Van Grembergen: „Wat 
De Batdelier daar ten tonele voerde 
gaat in tegen elke parlementaire 
traditie. Leden van een parlement 
moeten over alUd kunnen dpreken. 
De belangrijkste eigendchap van een 
parlement, waarvoor derrwkraten 
eeuwenlang gevochten hebben, wordt 
in dit geval gewoonweg teniet gedaan. 
Dat kan niet, dat mag niet. 

Paul Van Grembergen: "Be Batdelier bedient zich van een beproefd 
middeleeuwd recept: zwijgenl" 
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Het verwondert dej te meer dat dit 
doort taal uitgedproken wordt door 
een docialidt. Zijn zij het niet die 
beweren dat juut iedereen zijn in
breng nwet kunnen hebben? Nu 
grijpen zij terug naar de minder 
fraaie metode die middeleeuwde kod-
teelheren en kerkelijke mijterdragerd 
vroeger met dukded hanteerden: zwij
gen. 

AU derde punt wil ik opmerken dat 
De Batdelier zich tijderu zijn ope-
ningdtoedpraak heeft opgeworpen aid 
de bedchermheer van een federale 
regering die aid belangrijkdte pro
grammapunt het onderwerpen van 
de deelregermgen lijkt te hebben. De 
Batdelier en Van den Brande lijken 
deze federale regering vooral niet te 
willen hinderen. 

Tendlotte kan ik dlechtd vodtdtellen 
dat De Batdelier met zijn toedpraak 
volledig in dezelfde lijn ligt aid 
Budquin: het handhaven van de dta-
tud quo aL doeldtelling nummer 
één." 

DANKZIJ DE VU 
• D e Batse l ier bracht tegelijk 
hulde aan „al len die een rol 
hebben gespee ld bij het tot 
s tand k o m e n van dit n i euwe 
Vlaamse parlement", maar 
vergeet daarbij gemakshalve 
één w o o r d over te hebben v o o r 
de Vlaams-nat ional is ten. D o e t 
dat pijn? 

P. Van Grembergen: „Dit valt 
volledig te vergelijken met de ge-
dchieddchrijving die in kommunid-
tidch Rudland werd toegepast: alled 
wat een dmet kon werpen op de eigen 
hidtoriek werd daar uit de gedchie-
denidboeken gedcheurd. Met het ge
heugen van De Batdelier id dat niet 
anderd. De totdtandkoming van het 
nieuwe Vlaamde parlement id een 
verdien^ite die enkel kan toegedchre-
ven worden aan de druk die de 
Vlaamd-nationalidten gedurende ja
ren hebben uitgeoefend op het beleid. 
Aid er nieuwe dtrukturen zijn ge
komen, dan id dat dankzij de VU en 
niemand anderd." 

• U w a s ze l f kandidaat-voor
zitter, maar bent uiteindelijk 

SLAG IN HET WATER 

Bij dè r ekons t ruk t i e van de slag van 
Wa te r loo h e b b e n de figuranten-Fransen 
zich nog m a a r eens boos gemaak t , zij 
m o c h t e n w e e r niet de zoete smaak van de 
ove rwinn ing p roeven . D e feiten willen nu 
eenmaal da t zij in de zachte a a rde van La 
Haye -Sa in t e en Pape lo te een smadeli jke 
neder laag leden. E n al k a n men de ge
schiedenis misschien wel a n d e r s ui t leggen, 
h e m herschr i jven k u n n e n ook zij niet! 

Bovend ien moe ten de F r a n s e n niet klagen, 
he t w a s h u n eigen fout. H e t s taa t zwar t op 
wi t in de Gazette Génerale ded Payd-Bod van 
25 jun i 1815. E e n van N a p o l e o n s ge-
nercials hield zich v a n de d o m m e en in 
plaats van zijn baas te r hu lp te snellen zat 
hij, soit disant , de Pru i sen ach te rna . D i t is 
een van de belangri jks te oo rzaken van de 
F ranse o n d e r g a n g gewees t . In he t a n d e r e 
geval w a s de ui ts lag ofwel onbesl is t ge
bleven ofwel h a d d e n de F r a n s e n zich 
ordentel i jk k u n n e n t e rug t r ekken , nu w a s 
de v e r w a r r i n g komplee t . N a p o l e o n zelf 
kon , g e d e k t d o o r d e g a r d e van Cam-
b r o n n e , veilig w e g r a k e n . H e t klein volk 
sukke lde d o o r de ve lden naa r huis. . . l ï en 
schandel i jke vlucht , ze zijn er in Parijs nog 
s teeds niet goed van . 

D i t is natuur l i jk d e G r o t e Geschiedenis 
m a a r Wa te r loo heeft ook z'n Pet i te His -
toire. Ik ver te l h e m g r a a g a a n F r a n s e n die 
me v ragen of ik ver van W a t e r l o o w o o n en 
of ik e r w^el eens kom. 

D e lezer w e e t da t a a n 18 jun i 1815 d r u k k e 
dagen v o o r a f g i n g e n . N a p o l e o n h a d op 15 
juni in Ligny d e P ru i sen n o g op de v luch t 
gejaagd en een d a g la ter w a s de p r ins van 
Oran je in konfirontatie gewees t m e t de 
t roepen van meiarschalk Ney , enz. . . 

In de d o r p e n r o n d Brussel , Aalst, N inove , 
G e r a a r d s b e r g e n , Exlingen en Hal le w a r e n 
dagen ee rde r v reemde t roepen a a n g e k o 
men. In N inove w a s het hoofdkwar t i e r 
van de belangri jke Engelse ruiterij ge
legerd, v a n d a a r kon zij snel alle r icht ingen 
uit . O o k in de aanpa l ende d o r p e n lagen 
t roepen . Wie en w a t w a a r lagen s taat 

geno tee rd in het dagboek van de Enge lse 
kapi te in M e r c e r die alles met gro te zorg 
bijhield en nauwgeze t beschreef. M e r c e r 
was in O o s t e n d e ontscheept , zijn notities 
w e r d e n la ter in het N e d e r l a n d s ver taa ld en 
in 1951 o n d e r de titel Van Oodtende naar 
Waterloo u i tgegeven. 

M e r c e r zelf lag me t zijn t r oep be reden 
artillerie in het dorpje Strij tem, v a n d a a g 
een dee lgemente van Roosdaa l . Alles sa
men 226 p a a r d e n en 187 mensen . O n d e r 
de m a n s c h a p p e n vallen voora l de paa r 
dendokter , de dr ie hoefsmeden, de twee 
garee lmakers , een wie lmaker en twee 
t rompe t t e r s op . 

In Str i j tem a a n g e k o m e n begon M e r c e r 
onmiddell i jk me t het zoeken van e ten en 
d r inken m a a r de plaatselijke politie-of-
ficier deelde hem klaaglijk mee : „ O n s d o r p 
is zo a rm, terwijl er in het oml iggende vele 
rijke en bevolkte d o r p e n liggen die ge
makkel i jk in al u w behoef ten k u n n e n 
voorzien. En ver leden jaar w e r d onze 

c o m m u n e nog v e r d r u k t en v e r a r m d o m d a t 
w e g e d u r e n d e versche idene m a a n d e n een 
ko rps Pru i sen moes ten o n d e r h o u d e n . " 

Maiu- M e r c e r h a d d a a r geen oren naar . Bij 
de tweede konfrontat ie die hem te w a c h 
ten s tond k e n d e hij ech te r minde r sukses . 

Z o ver te l t de kapitein da t hij logeerde op 
het kasteeltje van Stri j tem da t omgeven 
w^as door een g rach t . 

M e r c e r : „Helai is , bij het n a a r bed gaan 
kon ik onmogeli jk in s laap vallen. In de 
g r ach t o n d e r mijn vens ter za ten (en nu 
overdrijft de kapi te in well icht een beetje) 
miljoenen k ikkers . H u n g e k w a a k was zo 
afschuwelijk da t er geen sp rake w a s van 
s lapen. H e t eeuwig d u r e n d e k ikke rkon-
cer t ve rd roegen wij g e d u r e n d e enkele da
gen. D a a r n a b e g o n n e n wij hen te be

kogelen me t s tenen en er op te schieten 
met schroot . Alles tevergeefs ." 

E n toen k w a m de ve ldheer in M e r c e r 
boven, hij gelast te de w a g e n m a k e r een vlot 
in m e k a a r te knutse len . „ M e t b e h u l p 
d a a r v a n was er wel altijd i emand aan he t 
va ren en aan he t u i tmoorden , m a a r nog 
kon he t k w a a d niet ve rho lpen worden . . . " 

E r za t voor M e r c e r niets a n d e r s o p d a n de 
g rach t te laten leeglopen. „Geleideli jk aan 
t rok he t wa t e r w e g en w e r d het slijk op de 
b o d e m zichtbciar en on te lbare k ikkers 
v o n d e n de d o o d in hef slijk." 

E n nog gaf de n a t u u r zich niet gewon
nen . 

M e r c e r : „ O n d e r t u s s e n w a s het p rach t ig 
w e e r g e w o r d e n en de hi t te bijna on
draagli jk. D e verpes tend^ wa lmen die n u 
ops tegen d rongen d o o r tot de vers te hoe
k e n van he t kcisteel en wij zagen ons 
v e r p h c h t de toevoer van he t wa t e r w e e r 
vrij te maken . N a enkele dagen w a s he t 
s t inkende slijk w e e r o n d e r w a t e r en her
begon he t k ikke rkonce r t . " 

H e t gevecht van M e r c e r tegen de k ikkers 
van Stri j tem w^erd een slag in he t w^ater. 
Ge lukk ig bere ik te h e m op de m o r g e n v a n 
16 juni he t bevel o m o p te r u k k e n naa r 
Ed ingen . O p 18 jun i w e r d hij in Wa te r loo 
ingezet tegen Napo leon . 

M e r c e r : „ H e t was een verschrikkel i jke 
dag . L a n g bleef ik s ta ren op dit t r eur ig en 
p lecht ig schouwspe l me t 52.000 doden . 
Hee l deze slachting, zegde ik aan mijn 
mannen , om de ee rzuch t van één enkel 
m a n te bevred igen ." 

E n mijn F r a n s g e h o o r ? , zult u v ragen . D e 
b e d e n k i n g van M e r c e r over N a p o l e o n 
volstaat doorgaans om het v lug over w a t 
a n d e r s te hebben . D e vele nach tpo t t en van 
h u n idool, bi jvoorbeeld. 

R.Asmus 

niet verkozen . Waarom ste lde 
u z ich kandidaat? 

P. Van Grembergen: „ Ten eerdte 
vond ik, en met mij de VU-fraktie, 
dat de oppoditie een dpreekbuid moedt 
hebben. Gezien nochAGALEV, noch 
de VLD een kandidaat naar voren 
dchoven, heb ik mij kandidaat ge-
dteld. Puur uit denwkratidche over
wegingen. Ik merk daarbij tegelijk 
op dat ook de 'dpeaker' in het- Britde 
parlement niet tot de meerderheidd-
partij behoort. Vlaanderen zou wat 
dat betreft geen uitzondering geweedt 
zijn. 

Er id ook een tweede reden die mij 
heeft overhaatd om mijn kandi
datuur in te dienen: het huwelijk 
tudden de CVP en de SP mag dan al 
mooi zijn, de geliefden moeten na
tuurlijk weten dat er wel degelijk een 
VU-oppoditie bedtaat." 

• Gaat dat e e n 'konstruktieve 
opposi t ie ' w o r d e n zoals d e 
V L D , n o g voor officiële be 
kendmaking van he t rege-
ringsprogranuna, verklaarde 
te zul len doen? Wat zit daar 
achter? 

P. Van Grembergen: „ Wij zullen 
een normale oppoditie voeren. De 
VLD doet zo een haodtige toena
dering natuurlijk niet uit liefde voor 
het werk. In de eerdte plaatd id het 
hen erom te doen om de VU uit koerd 
te houden aid zal blijken dat de 
Vlaamde meerderheid te krap id. In 
de tweede plaatd wil dat vanzelf-
dprekend niet zeggen dat zij geen 
kandidaat u). Ik denk dat de VLD 
tegen die tijd op een nogal plat-
vloerde, daarom niet minder goed-
lachde, wijze hele dtukken van haar 
programma zal indlikken om aUnog 
mee aan het bewind te komen. Aan 
zo een dpelletjed doen wij niet mee." 

WAN EYKEN 
B Tot slot nog. een vraag over 
de omstreden eedaf legging van 
Christ ian Van E y k e n 
( U F / F D F ) : had de V U d e za
k e n niet beter iets serener aan
gepakt m e t een beter resultaat 
tot gevolg? 

P. Van Grembergen: „Het jam-
mere bij hel hele dchouwdpel wad dat 
de voorzitter (Aers; Vlaams 
Blok/red.) te onervaren en bovenal 
niet voldoende geïndtrueerd wad. Hij 
had aan Etienne Van Vaerenbergh 
het woord gegeven en hij had hem dat 
moeten laten Lp.v. toe te dtaan dat 
Eric Van R o m p u y de dfeer kon 
verzieken. Die had, damen met de 
CVP, enkel baat bij dtemmingma-
kerij. AL alled wad gelapen zoald het 
hoorde had Van Vaerenbergh zijn 
toedpraak in alle kalmte kunnen 
beëindigen en had de CVP met de rug 
tegen de muur gedtaan. Nu wad dat 
niet het geval Bij een tweede repliek 
van onzentwege wad die kalmte er 
wel, maar wad het vooroordeel on-
gundtig. Zo werden de geloofdbrieven 
van Van Eyken toch ontvankelijk 
verklaard. 

• Gaat de VU- lrakt i e n o g 
s tappen ondernemen o m d e 
UF'er a l snog van zijn zete l los 
te schroeven? 

P. Van Grembergen: „Nee, hij 
heeft zijn eed afgelegd. Het wordt nu 
afwachten met welke voordtellen hij 
voor zijn groep van kiezerd op de 
proppen zal komen. Hij heeft het 
recht op vrije meningduiting en ook 
de VU zal hem dat niet afnemen. Hij 
zal daar dud alleen blijven zitten. 
Wij dpelen het dpel volgend de re

geld. " 

(gv) 
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WEM 
VIC ANCIAUX OPNIEUW 
STAATSSEKRETARIS BRUSSELS GEWEST 

REDMOND 

(vervolg blz. 1) 

Volgens het Brussels akkoord 
moet de Europese hoofdstad 
"een model" belichamen van 
verdraagzaamheid tusen de ver
schillende kuituren. Aan 
Vlaamse kant was men biezon-
der opgetogen over het feit dat 
alle meerderheidspartijen de 
korrekte toepassing van de taal-
vi'etgeving, ook in de OCMW-
ziekenhuizen, aanvaard heb
ben. De minister die de voogdi) 
over gemeenten en OCMW's 
krijgt, zal een driemaandelijkse 
stand van zaken over de toe
passing van de taalwetgeving in 
Brussel meedelen aan de mi
nisterraad. Veel zal vanzelfspre
kend afhangen van de minister 
die deze bevoegdheid onder zijn 
hoede krijgt. De bevoegdheids
verdeling was op het ogenblik 
dat we deze kolommen afsloten 
nog niet bekend. 

De namen van de ministers 
stonden wel al zo goed als vast. 
CharUd Picquéh\\)it in het hoofd
stedelijk gewest minister-presi
dent. Aan Vlaamse kant krijgt 
hij de vertrouwde ministers 
naast zich: Chabert (CVP) en 
Grijp (SP). Aan Franstalige 
kant blijft Didier Gosuin (FDF) 

De enige VU-er in de hoojddtedeiijke raad wordt opnieuw dtaatd-
dekretarid. Welke plannen Vie Anciaux dtrakd zal mogen ontvouwen 
id nog niet geweten, de bevoegdheiddverdeling werd nog niet be
kendgemaakt. 

en komt Hervé Hasquin (PRX>). 
Voor de Volksunie bhjft Vic An
ciaux staa.tssekretaris. 

Dat kon ook niet anders, Vic 
w âs de enige VU-verkozene in 
de hoofdstedelijke raad. Ver

mits er een onverenigbaarheid 
bestaat tussen een regerings
mandaat en dat van lid van de 
raad, wordt Vic Anciaux als 
raadslid opgevolgd door Svcn 
Gatz. 

(Pdj) 

I&/^II0 é'SS" 

Het gerecht blijft de SP achtervolgen. 

RIKDEDAPPER: 

PESTICIDEN BLIJVEN DE PLAAG" / / 

5 * 1 ^ De Stkhdaai^ 

Vogelgif kan kinderen doden '^ r 
i " ^ , > f% -.• ' < -^ ] 

NIEUWKERKE — Het gif dat 'een, landbouwer in Niéuwkerke, 
in het Westvlaamse Heuvelland, gebruikte om vogels van zijn 
koolplantjes weg te houden, blijkt levensgevaarlijk te zijn. 
Tot die bevinding kwam het laboratorium Van'dé Gentse 

professor Debackere na de ontleding van de maaginhoud van 
enkele duiven. Het gebruikte gif is een carbamaatester, een heel 
sterk insektidde. In zuivere vorni volstaan enkele korrelsjom 
een kind te doden. • • • • •• ' "^ 
' Drie weken geleden stuurden enkele duifenmelkers uit Wul-
vergem vier'duiven op haar de, Gentse Universiteit nadat de 
dieren Om onverklaarbare reden waren'gestorven. Öet onder-

\zoek liep tot donderdag laatstleden. De landbouwer'le^de vnj-, 
t d a g ^ p e n b ^ k e n t e n i s ^ ^ . J 

Bijgaand bericht stond in alle 
kranten, het zorgde voor koude 
rillingen. De redaktie vroeg 
haar ,.groene medewerker" Rik 
Dedapper of dit een alleen
staand geval is of regel, en of er 
in de biologische land- en-tuin
bouw alternatieven bestaan om 
dergelijke wandaden te voor
komen. 

Rik Dedapper: „De land- en 
tuinbouwer ui kwedtte heeft in dit 
geval enkel wat tegendlaggehad. Het 
gebeurt bijna dagelijkd ui dit land 
dat vogeL) en ander wild gedood 
worden in plaats) van te voorkomen 
dat ze de teeltgewoddcn bedchadi-
gen." 

Dedapper ziet volgende milieu
vriendelijke bestrijdingsmidde
len: 

• Tegen vogelschade en ook 
schade voor ander wild, zijn er 
niet enkel de vogelnetten, maar 
zijn er ook het tuingaas en het 
vliesdeken, dat soms kan ge-
kombineerd w^orden met be
scherming tegen insekten (kool-
vlieg), maar dat ook van aard 
kan zijn om de gewassen te 
beschermen tegen lagere tot 
minder gunstige temperaturen 
of groei-omstandigheden. 

H Tabasco is een wildafschrik
middel en werkt specifiek bij 
duiven, hazen, konijnen en 

reeën. Het principe is gebaseerd 
op de onaangename smaak van 
het behandelde gewas. Het kan 
met alle gewasbeschermings
middelen gemengd worden. Het 
is een soort rode-peper-saus die 
ook in de keuken gebruikt 
wordt. 

• Renardine is de zgn. herts
hoornolie die gemaakt is op ba
sis van huid, haar, hoornen en 
andere dierlijke produkten en is 
milieuvriendelijk. Konijnen en 
hazen gaan op de loop voor de 
„vossegeur" die dit stroperige 
goedje zelf aanmaakt en ver
spreidt. Ook honden, katten en 
reeën worden hierdoor wegge
houden. Men kan de Renardine 
met zand mengen en uitstrooien 
of druppelen op stukjes tekstiel 
en verspreid rond het veld op
hangen. 

Rik Dedapper: „Zware giften 
zijn dud niet nodig! Waarom die 
zeer zware, nutteloze vergiften nog 
dteedd mogen aangemaakt en ver
kocht worden begrijpen we niet. De 
jongdte tijd worden ze zelfd m een ietd 
zwakkere koncentratie ter bedchik-
king gedteld van de volkdtuinder!" 

Terloops vroegen wij Dedapper 
zijn mening over het Map dat 
door de onderhandelende par
tijen (CVP en SP) werd goed
gekeurd. 

Rik Dedapper: „Handige politici 
hebben er voor gezorgd dat dit Map 
door beide partijen elektoraal kon 
verzilverd worden. De vervudmg van 
ond drinkwater, van bodem en lucht 
laat die heren ijdkoud. 

Ongehinderd wordt vanuit het ter
zake beruchte Wingene in het g rend-
gebied tudden Oodt-Vlaanderen en 
Wallonië bijna ononderbroken vuile 
blubber geloodd. Het tekort aan voe-
dingdelementen wordt verder legaal 
aangevuld met chemidche medtdtof-
fen die uiteraard nog erger zijn dan 

die drijfmedt. Geen enkel politikud 
waagt het om hierop een ekotakd te 
leggen, net zomin aid op die nog 
ergere plaag: de pedticiden ! 

Tolerante bedtuurderd hebben wij 
wel, dat moeten we bekennen." 

Het UI onbegrijpelijk waarom er nog dteedd zware en nutteloze 
vergiften gemaakt en verkocht mogen worden. 
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PROF. WILLIE BREYTENBACH, EX-ADVISEUR RW. BOTHA: 

„VERKIEZINGEN IN AFRIKA ZIJN ETNISCHE REFERENDA" 

STELLENBOSCH — In een verhelderend onderhoud nut 
de WIJ-redaktie evalueert profed,ior WiLLle Breytenbach de 
politieke situatie in Zuid-Afrika. Af en toe licht hij ook de 
toekonutdluier op. Breytenbach waj een tijdlang adviseur 
van voormalig president E W. Botha. Hij' Lf verbonden aan 
het departement Politieke Wetenschappen van de Uni-
veréiteit van Stellenbo^ch. Z'n onderzoek <fpit<it zich toe op 
hetAfrikaanse kontinent. 

D
e belangri jkste pres ta t ie 
van het afgelopen j aa r is 
ongetwijfeld he t p roces 
van ve rzoen ing en nat i 

onale eenheid . D e b l anke rech
tervleugel rnaakt zich minde r 
zorgen over de toekoms t en he t 
, ,vecht-en-vlucht-S3mdroom" is 
weggeëbd . H e t groots te obsta
kel op w e g naa r nat ionale ver
zoening is niet langer he t Afri
kaner -v raags tuk , -maar de Zu lu-
kwest ie . D e "mate waa r in he t 
A N C erin geslaagd is he t H e r 
o p b o u w - en On twikke l i ngsp l an 
( H O P ) te popu la r i se ren en er 
o p e n b a r e s teun voor te winnen , 
ook in de zakenwere ld , is een 
hele pres ta t ie . E e n jciar ge leden 
•was de pr ivé-sek tor nog skep-
tisch over het H O P . Die ziens-
^vijze is v e r a n d e r d . R o n d o m he t 
H O P heeft zich nu een ge
meenschappel i jke visie on twik
keld. D e in ternat ionale aan 
v a a r d i n g van Zuid-Afr ika — een 
te v e r w a c h t e n uitvleoeisel van 
de demokra t i ze r ing — w a s een 
verbi j s te rend p roces in t e r m e n 
v a n snelheid. N a een jaar is 
Zuid-Afr ika al aanges lo ten bij 
alle mult i la terale organizat ies . 
E r zijn nog twee h a n g e n d e in
te rna t iona le dossiers : de relatie 
me t de E u r o p e s e Unie en de 
gehjktijdige e rkenn ing van de 
Volksrepubl iek C h i n a en Tai-
^van." 

AFRIKANER VOLKSTAAT 
Professor B rey t enbach verheel t 
niet da t het poli t ieke bedrijf in 
Zuid-Afr ika ook z 'n minde r 
pre t t ige kan ten heeft. 

W. Breytenbach: „Het probleem 
van Inkatlja en de Zulu 'd blijft een 
knelpunt. De negen provinciale re
geringen, die zo'n belangrijke <)luit-
étenen zijn van de federaal geo
riënteerde grondwet, kunnen alle.)-
behalve een klinkend dukded worden 
genoemd. Enkel de regeringen in 
Ooiit-Trandvaal, Vrijstaat en in 
mindere mate in Wed-Kaap funk-
twneren behoorlijk. In de zeó andere 
provinci&i) komen de provinciale re
geringen niet op dreef, ook niet ui de 
belangrijkste regio van het land: 
Gauteng. In Noord-Trandvaalen de 
Ood-Kaap L) het doodeenvoudig een 
mislukking. Hoewel het politieke 
geweld landdwijd afneemt, id er een 
nieuw verdchijnjel dat hand over 
harid toeneemt: de gewelddadige mu-
daad. Vooral in de grootstedelijke 
gebieden Johannesburg, Durban en 
Kaapdtad ui de politie blijkbaar niet 
bij machte om dit probleem te be
zweren. " 

H Volgens u v o r m e n d e ex 
treem-rechtse b lanke groepe
r ingen niet langer een ernst ige 
bedre ig ing voor de stabil iteit 
in Zuid-Afr ika e n is het veel 
eer Inkatha dat aanstuurt op 
een kon&ontat ie m e t het A N C 
van pres ident Mande la , (nvdr: 
O n l a n g s lekte een vertrouw^e-
lijk rVP-dokument uit waar in 
„onafhankel i jkheid" v o o r 

Kw^aZulu/Natal als een m o g e 
lijke opt ie ^vordt geci teerd. ) Is 
extreem-rechts geen pol i t ieke 
faktor van betekenis meer? 

W. Breytenbach: „De extreem-
rechtde blanken zullen altijd een 
probleem blijven. AL) de kuituur-, 
taal en politieke rechten van de 
Afrikaners onder druk komen te 
staan en Mandela's opvolger niet 
dezelfde vergevingsgezindheid en 
kompromubereidheid aan de dag 
legt, kan extreem-rechts terug de
zelfde onheilspellende dimenjie aan
nemen als een jaar geleden. Toen 
werden vlak voor de verkiezingen 
bomaanslagen gepleegd en dreigden 
verscheidene extreem-rechtse orga
nisaties met een burgeroorlog tegen 
de zwarte bevolking. De Afrikaner-
Weerstandsbeweging (AWB) van 
Eugene Terre'Blanche is bijzander 
stiL Het gematigde Vrijheids front 
van Constand Viljoen, oud-generaal 
en parlementslid, is bezig de Kon-
servatieve Partij elektoraal te ver
nietigen. Daarna zal een strijd 
plaatsvulden tussen de Natianale 
Partij (NP) en het Vrijhetdsfront 
over wie de belangen van de Afri
kaners vertolkt op het politieke fo
rum. Adjunkt-president F.W. De 
Klerk bevindt zich niet in een erg 
gunstige uitgangspositie om met 
overtuiging te verkondigen dat z'n 
partij opkomt voor de Afrikaners 
omdat de NP per definitie een veel-
rossige partij is geworden. Bij de 
algemene verkiezingen van 27 april 
vorig jaar hebben reeds meer niet-
blanken — kleurlingen, Indiërs en 'n 
klampie Africans — dan blanken 
voor de NP gestemd. Bovendien was 
de steun van de Afrikaners, aL 
onderdeel van de blanke kiezers, voor 
de NP klein." 

Voor de nieuwe Zuidafrikaanse regering wordt steeds meer de Zulu-kwestie Lp. v. het Afrikaner-vraagstuk 
het belangrijkste obstakel op de weg naar nationale verzoening. 

H e t eers te tussenti jdse vers lag 
van de Volks taa t s raad voor een 
a u t o n o m e Afr ikaner-s taa t 
w o r d t d o o r Brey tenbach om
schreven als wein ig reahst isch. 

W. Brej^enbach: „De territoriale 
eisen van de Volkstaatsraad stem
men niet overeen met de demo
grafische realiteit. Er wordt in het 
dokument verwezen naar gebieden in 
Oost- en West-Transvaal Gauteng, 
Noord-Kaap en Vrijstaat. De blanke 
gemeenschap maakt slechts 15% 
van de bevolking uit, waarvan 60% 
Afrikaner L). Dat is 7,8% van de 
totale Zuidafrikaanse bevolking. 
Een kleinere, ambitieuze Volkstaat 
Lf misschien wel mogelijk." 

Willie B rey t enbach ziet m e e r 
b r o o d in de Orania-voors teUen 
v a n professor C a r e ! Bosschof 
om op de oevers van de O r a n 
jerivier in de N o o r d - K a a p een 
thuis land voor de Afr ikaners o p 
te richten. D e regel ing voor de 
Dui ts ta l ige minde rhe id in Bel
gië is h e m ook niet ongenegen . 

Willie Breytenbach: „Het recht op zelfbeschikking en het na-
tionaliteitenbeginsei zijn in Afrika genegeerd door het besluit van de 
Organisatie voor Afrikaanse Eenheid in '64 om de kunstmatige 
koloniale grenzen te handhaven. Er is nu een tendens om hier een punt 
achter te zetten. Grote Afrikaanse staten zullen in de nabije toekomst 
etnisch verbrokkelen. Soedan en Angola zijn twee kandidaten, net als 
Zaïre. Dit kan ook geburen met Zuid-Afrika." 

ETNISCHE REFERENDA 

• D e rivaliteit tussen A N C en 
Inkatha neemt dramatische 
proport ies aan in Kwa-
Zulu/Natal . Heef t u een o p 
loss ing in pe t to o m deze traag 
t ikkende t i jdbom onschadel i jk 
te maken? 

W. Breytenbach: „Het is een 
kompleks probleem. Op 19 april '94, 
een week voor de verkiezingen, is een 
overeenkomst afgesloten tussen 
ANC, NP en Inkatha over de wen
selijkheid van internationale bemid
deling over hete politieke hangijzers. 
Volgens het ANC zijn deze dossiers 
afgehandeld met de deelname van 
Inkatha aan de stembusgang. De 
Inkatha-top argumenteert echter 
dat het akkoord ook betrekking heeft 
op de werkzaamheden van de grond
wettelijke vergadering die toen nog 
niet bestond. Er zijn inderdaad een 
hele reeks hangende dossiers, maar 
het interne initiatief moet voorrang 
krijgen o internationale bemidde
ling. Het zou onwijs zijn een interne 
instelling als de grondwettelijke ver
gadering geen kans te gunnen ei
genhandig de problemen op te lossen. 
Enkel aL de grondwettelijke ver
gadering niet tot een vergelijk komt, 
zou ik de kwestie onderwerpen aan 
internationale bemiddeling. We zijn 
nog niet bij dat punt aanbeland." 

• Internat ionale bemidde l ing 
lijkt v o o r Inkatha-le ider en 
minis ter van Binnenlandse Za
ken Mangosuthu Buthe lez i de 
ul t ieme strohjdm o m (kon)fe-
deral isme te real iseren en 
meer macht voor z'n pol i t ieke 
thuisbasis RwaZulu /Nata l in 
de w^acht te s lepen. . . 

W. Breytenbach: „Dat kan zo 
zijn, maar er nemen nog twee fe
deraal ingestelde partijen deel aan de 

^ grondwettelijke vergadering. De De-
f mokratische Partij is voorstander 
J van het Duitse federalisme en de NP 
~ zweert bij het Canadese model In

katha heeft aanvankelijk gekozen 
voor het Zwitserse federalisme dat 
neigt naar konfederalisme. Deze 
partij moet echter duidelijk zeggen 
wanneer federalisme niet langer op 
haar politieke agenda staat en ze 
overschakelt naar konfederalisme of 
zelfs afscheiding, naar het voorbeeld 
van Biafra, Katanga en Eritrea. In 

die gevallen hadden etnische groepen 
een goede reden om over te gaan tot 
secessie. Ze leefden namelijk in één-
partijstaten. Nigerië was een één
part ijs taat, Zaïre is nog een één-
partijstaat, Ethiopië was een één-
partijstaat toen Eritrea zich af
scheidde. Zuid-Afrika is vooralsnog 
geen één-partijstaat. We hebben een 
Bill of Rights, een grondwettelijk hof 
en de rechten van minderheden wor
den erkend. De Zulu-belangen wor
den dus niet belemmerd door een 
centralistisch één-partijregime. 
Daarom denk ik dat Inkatha een 
ongelukkige daad stelt als het op dit 
moment met secessie dreigt." 

O p onze v r aag wijdt professor 
B rey t enbach uit over w a t hij de 
Afr ika-problemat iek noemt . 

W. Breytenbach: „Verkiezingen 
zijn in grote mate etnische referenda 
in Afrika. Er zijn genoeg voorbeelden 
van landen waar etnische minder
heden meedingen naar de politieke 
macht en omwille van hun getal 
nooit een meerderheidsregering kun
nen vormen. Dan ontstaat frustratie 
en overwegen zulke groepen dikwijls 
afscheiding. Zuid-Afrika is een land 
van minderheden. Op een bevolking 
van 42 miljoen zijn er 11 etnische 
groepen. De grootste minderheid 
wordt gevormd door de 8 miljoen 
Zulu's, op de voet gevolgd door de 7 
miljoen Xhosa 's. Als je de blanken 
als één groep beschouwt zijn ze met 6 
miljoen. De andere etnische groepen 
zijn met minder dan 3 miljoen. De 
Zuidafrikaanse verkiezingen waren 
in zekere zin ook een etnisch re
ferendum. De meeste Zulu's hebben 
voor Inkatha gestemd, de meeste 
blanken voor de NP en de zwarte 
bevolking, met uitzondering van de 
Zulu's, steunde het ANC. Als je deze 
feiten in acht neemt, besef ja dat de 
Zulu 's nooit een meerderheid van de 
stemmen zullen behalen. En daarom 
kan "het Zuluprobleem nog lang 
aanslepen. Net zoaU de minder
hedenproblematiek in Nigerië nog 
steeds niet is opgelost." 

POST-MANDELA 
TIJDPERK 

• Pol it ic i en ge ïnteresseerde 
zakenlui hebben Zuid-Afrika 
het afge lopen jaar zowat plat
ge lopen . Vreest u niet dat de 
be langste l l ing mettert i jd zal 
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•wegdeemsteren en Zuid-
Afrika opnieuw Buiten de prij
zen valt. 

W. Breytenbach: „Dat zat af
hangen aan een hele reeki) om
standigheden. Zuid-Afrika ui nog 
dteeds de émaak van de maand, 
maar de knipperlichten beginnen te' 
werken. Zullen we erin <tlagen de 
hoge werkloosheid terug te dringen? 
Wordt het HOP een dukxfedverhaal? 
Hoe evolueert de politieke toestand in 
KwaZuluJNataÜ En wat met de 
hoge kriminaliteit in de grootste
delijke gebieden. Indien aan deze 
pijnpunten niets wordt gedaan, zul
len internatu>nale beleggers hun 
hoofden van Zui?-Afrika weg
draaien. Ondanks onze bijzondere 
positie zullen we dan niet promo
veren tot het eerste Afrikaanse NIC 
(Newly Induiitrialized Country) in 
navolging van Singapore, Taiwan, 
Hong Kong in Azië en Chili in 
Latijru-Amerika. Er ui wel politieke, 
kulturele en sportieve belangstelling. 
Massieve nieuwe invedteringen heb
ben we nog niet ontvangen. De grote 
vraag blijft of Zuid-Afrika de eko-
nomische groei kan opleveren die 
voldoende rendement biedt aan be
leggers en de werkloosheid vermin
dert. Want op het einde van de dag 
gaat het niet over een politiek sys-
J:eem, maar over stabiliteit en le
venskwaliteit voor iedereen." 

• Twee faktoren dragen bij tot 
de stabiliteit in Zuid-A£rika: 
president Nelson Mandela en 
het geduld van de zw^arte be
volking. Naar de toekomst toe 
liggen daar ook de grootste 
struikelblokken. Mandela is 
geen kandidaat bij de alge
mene verkiezingen van '99 en 
het geduld van de zwarte be
volking is niet grenzeloos. 
Deze ontwikkelingen zullen 
een invloed hebben op de po
litieke machtsverhoudingen. 
Hoe schat u die in na de vol
gende verkiezingen? 

W. Breytenbach: „AU het HOP 
geen verschil maakt inzake werk
verschaffing, behuizing, onderwijs en 
gezondheidsdiensten dan komt er een 
terugslag. Het kiezerspubliek van de 
twee grootste partijen, het ANC 
(62%) en de NP (20%), zal krim
pen. De steun voor Inkatha zal 
toenemen. Een kwart van de zwarte 
bevolking is Zulu. Bij de vorige 
verkiezingen behaalde Inkatha 
slechts 10% van de stemmen. Deze 
partij kan nog groeien tot 20% als 
het Afrikamodel — met verkiezingen 
aU etnische referenda — van toe
passing UI op Zuid-Afrika. Ook het 
Vrijheidsfront van generaal Viljoen 
heeft een groot groeipotentieel, ten 
koste van de NP. Vorig jaar trok het 
Vrijheidsfront 5% van de stemmen 
aan'. Deze partij moet dan wel af
stappen van wat veel mensen be
schouwen als de komische idee van 
een Afrikaner Volkstaat. Een skore 
van 10% behoort tot de mogelijk
heden. De NP zou dan stranden op 
15%}. Het ANC zal steun verliezen 
aan Inkatha en het linksere Pan 
Afriean Congress (PAC), omdat de 
ontevredenheid in de town ships 
groeit. Als de PAC-leiding de fouten 
van het ANC uitbuit, kan ze 10% 
van de stemmen 'm de wacht slepen. 
De kans dat het ANC minder dan de 
helft van de stemmen haalt, ui hoogst 
waarschijnlijk. Het ANC zal de 
grootste partij blijven, maar niet 
meer beschikken over de absolute 
meerderheid. De partij zal nood
gedwongen een koalitie moeten aan
gaan. De vraag is dan met wie. 
Sommige NP'ers geloven dat zij 
opnieuw de bevoorrechte partners 
zullen zijn. Volgens mij nemen ze 
hun wensen al te snel voor waar
heid. " 

Filip Vandenbroeke 

DUITS-BELGISCHE VERKIEZINGEN 

ONDER HET VERGROOTGLAS 
De uitslag van de verkiezingen In DuU^ België (zouden wij 
niet beter Duit^ WaLLon'ië schrijven?) wcu vrij vlug gekend 
en dtond dan ook ai vlug in de Vlaxmue kranten te lezen. 

V
oor de RDG (Rat der 
Deutschsprachigen Ge-
meinschaft) springen de 
kristen-demokraten er uit 

met een winst van 2 zetels (nu 
10), de liberalen behouden hun 
5, de socialisten hun 4. Ver
liezers zijn de Groenen die daar 
— niet toevallig — onder de naam 
E C O L O opgekomen zijn en de 
P J U (voorheen PDB). Beiden 
zakken van 4 op 3 zetels. 

NIEUWE RAAD OP 
WAALSE SNIT 

De vorige Gemeenschapsrege
ring bestond uit drie partijen: 
kristen-demokraten, socialisten 
en liberalen. De kristen-demo
kraten hebben het nu schoon: zij 
kunnen zich om het even welke 
bondgenoot uitkiezen en met 
tweeën regeren, zij kunnen ook 
de koahtie met drieën voort
zetten. Dit is de teorie. Inmid
dels kennen wij de praktijk: zij 
hebben gewacht op het tot
standkomen van de Waalse Ge-
^vestregering om die na te boot
sen. Het wordt dus een rooms-
rood span. 

Hieruit moge eens te meer bhj-
ken: 

1. dat de federale opbouw van 
België in feite uitgehold wordt 
door de grote partijen; 

2. hoezeer de Duitsers gevan
gen zitten binnen het Gewest 
Wallonië. Onder een Vlaams-
Waals gezag of— nog beter — een 
eigen Gewest, zoals door de VU 
destijds vruchteloos verdedigd, 
zouden ze veel meer bewegings
ruimte gehad hebben. 

Over de R D G heeft de Vlaamse 
dagbladpers ons ingelicht; niet 
over de Kamer van Volksver
tegenwoordigers, de enige die 
op federaal vlak nog iets zal 
betekenen. De uitslagen zien er 
daar, voor het Duitse gebied, 
heel anders uit dan in de Raad. 

De kristen-demokraten zijn de 
enigen die daar vooruitgaan, zij 
het zeer bescheiden (0,9%). Alle 
anderen verliezen. De socialis
ten zakken 1,8% lager (onge
veer zoals elders in Wallonië), 
de hberalen (in Wallonië toch de 
winnaars) zelfs met 5%. Voor 
E C O L O is de afgang nog dras
tischer (-7,5%), terwijl de P J U 
er 1,8% minder haalt dan in de 
RDG. 

WATHELET 

Nu zijn deze laatste stemmen 
inderdeiad die van d'warshggers, 
want het is uitgesloten dat een 
Duitse partij ooit een zetel be
haalt in de hoofdzakelijk Waalse 
kieskring Verviers. 

De toestand illustreert waarom 
het Duitse gebied geen kies
kring mag •worden: zo hangt een 
parlementair mandaat af van de 
goede wil, betoond door een 
Waalse partij. Wat anderzijds 
een gedweeë houding veron
derstelt vanwege Duitse kan
didaten. 

Dit is geen loze be'wering. 
Reeds nu •wordt gespekuleerd 
op een nieuw ministerschap 
voor oud-Justitieminister Wa-

thelet, eerste PSC-verkozene in 
Verviers. Dit zou zijn Kamer
zetel doen toevallen aan de eer
ste opvolger, a.h.\v. toevallig 
oud-kamerlid Albert Gehlen uit 
Sankt Vith. En zo zullen de 
Belgische Duitsers in de Kamer 
•weer ,,vertegen^woordigd " zijn. 

OVERBODIGE 
SENAATSVERKIEZING 

Een formele •waarborg voor ver-
tegen^woordiging geeft de 
nieu^we grond^wet hen alleen in 
de Senaat. Niet dat ze, •via een 
eigen kieskring, hun senator 
mogen kiezen. De „Rat" doet 
dit wel voor hen. Die •wordt dan 
weer grotendeels bevolkt door 
partijen die bestaan bij de ge
nade van hun Waalse bazen. 
Zodat die gewaarborgde ver-
tegen^woordiging niets aan de 
bestaande krachtsverhoudin
gen verandert; ook al omdat de 
nieu^we Senaat van zijn politieke 
macht goeddeels beroofd is. 

Wat voor zin hebben trouwens 
senaatsverkiezingen voor een 
streek die een ge^waarborgd 
recht heeft op één onrechtstreeks 
aan te wijzen senator? Voor een 
Duitse senator kunnen zij niet 
kiezen, voor een Waalse •wel! 

Wat ze dan ook braaf gedaan 
hebben. Met een resultaat dat 
•weer eens anders luidt dan voor 
de Kamer: CSP (PSC) 38,2%, 
PFF (PRL-FDF) 18,7%, 
E C O L O 15,2%, SP (PS) 13,6% 
en P J U (ex-PDB) 11,4. 

Pikante biezonderheid: de lijst 
VLAAMS snoept daar 273 
(0,8%) stemmen af van de 
Waalse partijen, 168 in het kan
ton Eupen, 105 in Sankt Vith. 

Dan is er nog de Ge^westraad. 
Want, zoals gezegd, de Duitse 
Gemeenschap bevindt zich bin
nen het Gew^est WcJlonië. Ze zit 
daar vifel voor spek en bonen 

maar om toch enigszins mee te 
tellen verlaten de meesten zich 
op de steun van de Waalse par
tijen die er de dienst uitmaken. 
Het verduidehjkt nogmaals hoe 
moeilijk de situatie is van een 
kleine Duitse partij in die 
Waalse vergadering; en hoe ver
beten de mensen moeten zijn die 
daar spijts alles blijven voor 
•werken en stemmen. 

Ook daar •weer een heel ver
schillend resultaat: CVP (PSC) 
31,1%, PFF (PRL-FDF) 
20,3%, SP (PS) 15,9%, 
E C O L O 15,8% en P J U (ex-
PDB) 13,9%. Dit laatste be
tekent dat 4.985 kiezers onder 
geen beding •willen stemmen 
voor een Waalshorige partij, 
ook al maken ze via de P J U 
geen kans op gehoor in het 
Gewest d" hen heeft ingehjfd. 

Er zijn nog c dere tegen^wrin-
gers. Sedert de oorlog, juister 
gezegd sedert de hatehjk-
domme repressie aldaar, heeft 
een cianzienlijk gedeelte van de 
bevolking België de rug toe
gekeerd door blanco te stem
men. De jongste jaren •was hun 
percentage aan het dalen, vooral 
voor de RDG. Nu is het •weer 
gestegen. Het ligt op 9,3%; 
4.200 kiesgerechtigden namen 
bovendien niet eens de moeite 
om te gaan stemmen. 

WINGEWEST 

Er bestaat een merkwaardige 
gehjkenis tussen Duits België en 
de kieskring Brussel-HaUe-VU-
voorde. In beide gebieden •wor
den taaitegemoetkomingen toe
gekend, telkens sian Walen; met 
dit verschil dat ze rond Brussel 
beperkt zijn tot zes gemeenten, 
terwijl ze in het Oosten over het 
hele grondgebied van de negen 
officieel Duitse gemeenten gel
den. . 

Ook voor verkiezingen gaat een 
gehjkenis op: de Walen kunnen 
overal verkiezen én verkozen 
•worden, voor de Kamer, de Se
naat, de Ge'westraad en ginds 
zelfs voor de RDG. 

Teoretisch kan een Duitse partij 
^velis^vaar binnen dezelfde kies
kring Verviers ook buiten het 
Duitse taalgebied stemmen ha
len, doch meer dan enkele tien
tallen verspreid levende taai
genoten kan dit niet opleveren. 

De uitdrukking „Waals elek-
toraal wingewest" is op beide 
gevallen toepasselijk. 

OPEN VRAAG 

Tot slot moeten wij vaststellen 
dat de nog enigszins volkse 
krachten in die streek blijkbaar 
verder verzwakken. 

Van de 25% stemmen in 1974 en 
de 15,2% in 1990 blijven er 
(voor de RDG) nog 13,6% 

De mode volgend, heeft een 
steeds minder radikale P D B ge
meend, zich op haar beurt te 
moeten verruimen door een jon-
gerengroepering ( JUROPA) 
en enkele onafhankehjken op 
haar lijst te brengen. Zij deed dit 
onget\vijfeld om de reeds een 
tijd lang aanhoudende daling te 
stoppen. De vraag is of die 
jongerengroep wel een vol
doende gehjkgezind standpunt 
innam, of zij dus •wel een ver
sterking betekende. De uitslag 
wijst niet in deze richting. 

Nog steeds blijft de vraag open 
die W I J op 16 november 1986 
en ook nog later stelde: 

,,Voor ons is het belangrijkste 
aspekt van deze verkiezings
uitslag de krimpende aanhang 
van de zelfstandige volksbe-
wiiste partij en de afnemende 
felheid •waarmee deze opdreedt. 
Is het afhaken van kiezers dan 
oorzaak of gevolg?" 

Karel Jansegers 

.'.' 

Ook de Duitse gemeenschap in België heeft haar ministers. Hierbij twee van de drie; links Karl-Heinz 
Lamberts, rechts JosephMara'ite. 
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SOCIAAL 
CHRIS VANDENBROEKE: 

HOE RIJK WAS ARM VLAANDEREN? 
Vlaanu volksvertegenwoordiger Chrii Vandenbroeke heeft, 
zoal) hij dat zelf zegt, zijn 'jong<)te kindje aan de wereld 
toevertrouwd'. Het heet Hoe rijk WOÓ arm Vlaanderen ? en 
verhaalt over het Vlaanderen van de 17de en 18de eeuw, net 
voor de Industriële Revolutie. Was Vlaanderen wel zo arm 
zoab algemeen wordt aangenomen ? Moet)ten de Vla
mingen later overleven van Waab belastinggeld? Had 
Engeland destijdö inderdaad de meest gunstige uitgangs
positie om het te maken aU industriële trendsetter ? Het 
enigszins verbijsterende antwoord op deze drie vragen is 
telkens hetzelfde: nee, integendeel! 

m lie het boek leest zal mer
ken dat de auteur niet 
ontkent dat Vlaanderen 
na het midden van de 

19de eeuw zwarte sneeuw ge
zien heeft. „Dan i>oltrok zich, (...) 
de hidtoriek i>an het miierabiiume, 
van een mensonterende verarming 
tot in de allergrootiite achterlijkheid. 
De wet van de remmende voorsprong, 
zo manife<)t aanwijdbaar in de 18de 
eeuw, werd nooit en nergens- anders 
zo schrijnend en Uvensecht tot uit
drukking gebracht." Inderdaad, 
een remmende voorsprong: het 
ging enkele decennia daarvoor 
té goed in Vlaanderen. Van
denbroeke bewijst dat op een 
wetenschappelijke manier, 
zwart op wit. Dat het daarna 
ekonomisch bergaf gegaan is, is 
deels te wijten aan de zelfge
noegzaamheid van de rentenie
rende bourgeoisie en deels aan 
het ontbreken van natuurlijke 
energiebronnen. 

NATJE EN DROOGJE 
Wanneer Engeland rond 1760 
al serieuze bevoorradingspro
blemen kent, weet Vlaanderen 
stand te houden onder meer 
door het telen van aardappelen, 
maar zeker ook door een stabiel 
bevolkingscijfer. In tegenstel
ling tot Engeland had Vlaan
deren dus minder nood aan 
nieuwe, kreatieve technieken. 
Elk zijn natje en zijn droogje op 
tijd en de Vlaming was tevre
den. Anders -was het gesteld in 
Engeland: bevolkingsgroei, so
ciaal mobUisme en -de vlucht 
naar de steden waren de stu
wende kracht achter het zoeken 
naar oplossingen voor in Vlaan
deren onbestciande problemen. 
De kombinatie van technologie 
en steenkool verrichtten daar de 
latere 'wonderen', hetzelfde zien 
we overigens rond 1800 gebeu
ren in Henegouwen en Luik. 

Vlaanderen is zeker niet het 
mindere broertje van zijn buren. 
Waar Engeland (duur) graan 
moest importeren, voorzag onze 
regio voUedig in eigen behoef
ten. Meer nog het voerde voed
sel uit, wat een ietwat afgunstige 
bewondering uitlokte van zowat 
alle internationale waarnemers 
van die tijd. 

Kwa koopkracht hield de Vla
ming gelijke tred met Fransen 
en Engelsen tot minstens het 
derde kwart van de I8de eeuw. 
Daarna ging het dan ook de
finitief mis. We Zcigen dat En
geland en de regio's van het 
huidige Wallonië investeerden 
in technologie. In Vlaanderen 
gebeurde dat niet. Om kon-
kurrentieel te kunnen blijven, 
werd harder gewerkt tegen la
gere lonen. Een komplete mis
vatting. Vandenbroeke formu
leert het als volgt: „In de plaats 
van te mechaniseren en te investeren 

in wat de toenmalige spitstechnologie 
mocht genoemd worden, u men de 
concurrentieslag al te lang en al te 
zeer vanuit misplaatste loonreduc-
ties blijven voeren. Een tijdlang heeft 
het velen slecht betaald werk bezorgd. 
Finaal maakte het de massa straat
arm en werkloos." 

GEEN INVESTERINGEN 
Niet alleen de loonreduktie 
speelde de Vlamingen parten, 
evenzeer hun hang naar een 
eigen stukje grond en de dciar-
bijhorende immobiliteit. De 
pachters betaalden voor die tijd 
waanzinnig hoge pachtgelden, 
in het totaal meer dan ze ge
zamenlijk moesten afdragen aan 
de staat. Zij die de gelden inden, 
leefden daar rijkelijk van en 
dachten er niet aan hun kapitaal 
te investeren. Het behoeft geen 
tekening dat dit geheel geen 
bijzonder goede bodem vormde 
voor een verhogen van de 
Vlaamse koopkracht en werk
gelegenheid. 

André üollin schilderüe Arme luiüen (^iö96): „De huisnijverheid, lange tijd als een troef ervaren, stortte 
Vlaanderen finaal in een uitzichtloze krisu). Al te lang en al te zeer werd de concurrentie met de mechanisatie 
aangegaan door de lonen te drukken in plaats van met nieuwe investeringen uit te pakken." 

In de I9de eeuw mag Vlaan
deren er dan al sterk op ach
teruit gaan, de jonge Belgische 
staat vertoont in zijn geheel een 
'nationale' groei van 25% rond 

1850 en van zelfs 100% in 1875. 
„Tot in de perfectie brengt het de 
dualiteit tuisen de gewesten onder de 
aandacht, met een achterlijk en ach-
teruitboerend Vlaanderen enerzijds 
tegenover een schitterend presterend 
Brabant met Brussel als commer
cieel-financieel centrum en de in
dustriële groeipolen van Henegouwen 
en Luik anderzijds. Toevallig voltrok 
zich dit proces net op het moment van 
de Belgische staatsvorming," be
sluit de auteur niet zonder enig 
cynisme. Het duurt overigens 

. tot 1965 vooraleer Vlaanderen 
het Waalse BNP opnieuw weet 
te evenaren. 

VERMEENDE 
SOLIDARITEIT 
Het is die z-warte periode voor 
Vlaanderen die telkens weer 
wordt aangehaald in de debat
ten over de Noord-Zuidtrans-
ferten. Vlaanderen, zo heet het, 
heeft toen geleefd op kosten van 
Wallonië en voor zoveel goed
heid moet het nu dan ook maar 
opdraaien voor Waalse tekor
ten. Een drogreden: Vlaande
ren heeft nooit geleefd op kosten 
van de zuiderburen, de belas-
tingcijfers tonen dat aan. Door 
de eeuwen heen heeft Wallonië 
altijd meer geld van Vlaanderen 
ontvangen dan andersom. In 
1850 stond Vlaanderen, met 
6 1 % van de inwoners in voor 
68,7% van de belastingen, in 
1880 komen 70% van de Bel
gische belastingen uit arbeid 
van 60% Vlamingen en nog eens 
30 jaar later weten de 62,2% 
Vlamingen 71,4% van de be
lastingen op te hoesten. 

„De geschiedenis van de voorbije 
eeuwen illustreert m.a.w. tot in de 
perfectie het éénrichtingsverkeer tus
sen de gemeenschappen, geenszins 
het veelal ingeroepen maar mis-

g l plaatst solidariteitsgegeven alsof het 
rijke Wallonië van de 19de eeuw het 

Auteur Chris Vandenbroeke toont in zijn recentste werk aan dat "arme Vlaanderen" van een eeuw 
Vlaanderen inde geschiedenis bij regel meer belastingen betaalde dan geleden zou bijgesprongen zijn. De 
Wallonië. JSieuwe feiten in de diskusdie over transferten. waarheid heeft haar rechten, met of 

zonder chauvinisme." Vanden
broeke meent dan ook dat nie
mand het recht heeft de feiten 
gew^eld aan doen en sluit- zijn 
hoofdstuk over de verschillen in 
regionale fiskaliteit af met vol
gende bemerking: „En de waar
heid is dat Vlaanderen zelf opdraaide 
voor de schamele sociale uitkeringen 
die het nadien uit de handen van de 
centrale overheid toegemeten kreeg." 
Er zal nog over gepraat wor
den... 

WAARSCHUWING 

Vandenbroeke schreef zijn boek 
natuurlijk niet alleen om een 
knuppel in het kommunautaire 
hoenderhok te gooien. In dat 
geval had een perskonferentie 
hem meer kolommen opgele
verd. Het was in de eerste plaats 
de bedoeling om te wijzen op het 
vertekend beeld dat niet zelden 
over het Vlaanderen van de 
18de eeuw wordt opgehangen. 
Het levert daarenboven een vol
doende duidelijke •waarschu
wing op: fouten •waaraan men 
zich reeds één keer heeft schul
dig gemaakt, mogen niet meer 
gemaakt worden. 

De achterliggende boodschap 
pleit voor weloverwogen durf: 
„Aan de gemakzucht van een ren
teniersmentaliteit hietden we ooit al 
eens een reuzekater over Ui de 19de 
eeuw. Laten we het daarbij houden en 
de vernieuwingen van de 21ste eeuw 
anders, gedurfder en toekomstge-
richter voorbereiden." 

Geert Vrankeii 

o Hoe rijk was arm Vla/inderen 
- Vlaanderen in de 18de eeuw een 
vergelijkend overzicht, Chris 
Vandenbroche. Uitg. Mare Van 
de Wiele - Genootschap voor Ge
schiedenis te Brugge; in de reeks 
Vlaamse Historische Studies, nr. 
8, 1995. 168 blx., 950 fr. 
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üï ï DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 

H e t par t i jbes tuur van de 
Volksunie be sp rak ui tvoer ig 
het Vlaams Regee rakkoord . 

H e t ganse d o k u m e n t a d e m t 
een sfeer van zelfgenoegzaam
heid, g roo t sp raak en idyllische 
overscha t t ing uit . H e t doe t dit 
me t p ro t se r ig w^oordgebruik. 

"Niets on t snap t aan de vol
maak te were ld die V laande ren 
moe t w o r d e n . " N e r g e n s ech te r 
is he t d o k u m e n t konkree t , za
kelijk en nuchter . Alhoew^el de 
teks t ongetwijfeld goed ge
schreven is, b l inkt hij uit in 
absolu te vaagheid . 

H o e vo lmaak te r het beleid 
w o r d t voorgeste ld , w a a r nie
m a n d dan ook iets kan op 
afkeuren, hoe nie tszeggender . 

E r w o r d t dus l i te ra tuur ver
kocht . D a a r w a a r z innen plots 
gebald w o r d e n of een prob leem 
in één alinea w o r d t aangegeven 
voelt m e n de beslui teloosheid 
en he t g e b r e k aan polit ieke wil 
of heeft men de zekerheid , h ier 
k o m t niets v a n ! 

Di t d o k u m e n t is dus voor lopig 
op zijn mins t w i n d of facade. 
D e geit en de kool w o r d e n 
gespciard. S teeds k o m e n w e 
t e r u g o p o n b e a n t w o o r d e vra-
genr wanneer , hoe, waar , hoe
veel,...? 

I l lustratief voor deze p r a g m a 
tische en p rak t i sche " leeg te ' 
zijn he t o n t b r e k e n van : 

- s lui tende afspraken voor de 
gemeenschapsd ia loog ; 

- het o n t b r e k e n van ook m a a r 
één hefboom om de gezond
he idszorgen en de k inderb i j 
slagen te " regional iseren ' ; 

- de vri jbli jvendheid over de 
ve rminde r ing van de loonlas
ten; 

- de miraculeuze ge ldk raan van 
nieu%ve init iat ieven zonde r spe
cificaties aan te geven over de 
domeinen w a a r d u s bespaa rd 
moet w o r d e n ; 

- de gesuggeree rde ve r s te rk ing 
van de gemeentel i jke demo-
krat ie en he t gemeentel i jk be
leidsniveau zonde r één be -

WEST-VLAANDEREN 

J U N I 

Do. 22 B L A N K E N B E R G E : Met 
VWG-Blankenberge naar Bou
logne. Vertrek om 8u. aan stadhuis. 
Kostprijs 600 fr. Met bezoek ingang 
Euro-tunnel, en Nausica te Bou
logne. Info: 050/41.36.M. 

Za. 24 MARKE: Open arr. raad 
kieskring Kortrijk-Roeselare-Tielt. 
Om 14u.30 in zaal Spijs en Drank, 
Marktstraat te Marke. Agenda o.a 
evaluatie verkiezingen en politieke 
toestand, planning stat. bestuurs-
verkiezingen. Alle leden welkom. 

Zo. 25 M O O R S L E D E : Betoging 
tegen het dumpel van kernafval in 
de Westhoek. Vertrek om 14u.30 
aan de Keiberg, samenkomst Wa-
terdam en gezamelijk richting 
Sporthal te Moorslede. Alle VU-
afdelingen (met hun vlag) stappen 
mee op. Info: Johan Huyghelier, 
Zuidstraat 31 te Moorslede. 

Wo. 28 B R U G G E : Verrassings-
reis: per trein naar Pare Paradisio in 
Cambron-Casteau. Samenkomst 
station (voorkant, gratis parking) 
om 8u. Vertrek om 8u.25. Prijs p.p. 

700 fr. (reis H/T, inkom park). 
Inschrijven voor 14/6 op tel. 
VWG-Brug g e : 050/59.99.53. 
Org.: VWG-Brugge . 

J U L I 

Za. 1 Z W E V E G E M : Vertrek edu-
katieve daguitstap „Kennismaking 
met de Westhoek". Om 8u. aan het 
Gemeentelijk zwembed. Met be
zoek aan Nieuwpoort, met de boot 
naar Diksmuide, daarna Frans-
Vlaanderen. Terug rond 23u. Org. 
en inschrijving: VU-Zwevegem 
(056/75.65.67 - ria 19u.) en Vor
mingscentrum L. Dosfel. Deel
name: 1.000 fr. p.p. 

Za. 1 I Z E G E M : Vlaams Huis, 
13u.30: verzameling voor wande-

, ling te Zwalm o.l.v. fam. Reynaert 
Org.: Wandelklub Vlaams huis. 

Di . 11 B L A N K E N B E R G E : 
V W G nodigt uit om met een trein
tje de polders te bezoeken. Vertrek 
om 13u.30 aan Café de Reisduif, 
Kerkstraat 218. Terug rond ISu. 
Kostprijs: 250 fr. p.p. -12j. 120 fn 
Inschrijving: Cafe De Reisduif, 
050/41.10.95. 

TWEEDE DAMSE 
ZOEKTOCHT GESTART 
Di t jaa r loopt onze zoek toch t 
o p n i e u w doo rheen de prach t ige 
D a m s e kont re ien . Wij s ta r ten in 
D a m m e - c e n t r u m en k o m e n er 
ook o p n i e u w aan via een zeer 
gezellig p a r c o u r s van ± 30 k m . 

A a n dit initiatief w o r d t zeker 
een apoteose g e b o u w d bij mid
del van de pr i jsui t re iking in de 
zaal de Ros tune , S ta t ions t raa t 
13 te Sijsele en dit op za t e rdag 
14 ok tobe r 1995 vanaf 20u. 

PRAKTISCH 
D e 1ste prijs is een toer is ten-
fiets, en vele a n d e r e mooie pr i j 
zen liggen op een w i n n a a r te 
wach t en . 

Loopti jd: v a n 16 juni tot 15 
s ep t ember '95. 

Formul ie ren : café-brasserie 't 
Hemelt je , Kerks t r aa t 46 , 
D a m m e (s tar t ) ; hotel-café D i -

ligentie, H o o g s t r a a t 5, Brugge ; 
L u c Reckelbus , S ta t ionss t raa t 
165, Sijsele; J e a n - P i e r r e Bru-
neel, M i d d e l b u r g s e s t e e n w e g 
19C, M o e r k e r k e . 

Tegen de prijs van 200 fr. 

» # ïr 

voegdheid- en middelenover
drach t ; 

- de N M B S aanha len als ge
s p r e k s p a r t n e r voor be te r open
baa r ve rvoer w e t e n d e da t deze 
N M B S aan de r a n d van het 
faillissement staat en geen be 
langstel l ing toont voor het bin
nen landse t re innet ; 

- het afkopen van het mest-
akt ieplan zonde r invulling van 
het pri jskaart je; 

- in ternat ionale hoogmoed en 
verge ten da t het Bene luxpar -
lement geen voet mee r heeft 
om op te s taan. 

H e t hele r e g e e r a k k o o r d is een 
kijken n a a r het m a n n e k e in de 
maan . 

D e Volksunie e rvaar t gans dit 
"dokumen t ' en de s trategie die 

er r o n d gevoerd w o r d t als een 
middel om de k r a p p e meer
derhe id in een eers te par le
menta i re r o n d e niet in gevaa r 
te b rengen . 

Zowe l S P als C V P willen even
eens in deze proefri t van he t 

PROVINCIERAAD: 
JEAN-MARIE BOGAERT STAPT OP 

Vlaamse a u t o n o m e Pa r l emen t 
en van de eigen Vlaamse Re
gering, geen enkele aanva r ing 
met de federale machtsn iveaus . 
N o c h t a n s is de tegenstel l ing op 
k o m m u n a u t a i r vlak tussen 
deze teks t enerzi jds en de ope
n ings toespraak van D e Bat-
selier en de reger ingsverkla
r ing van D e h a e n e anderzi jds , 
eno rm. 

E r IS dus geen dubbe le pa r 
lementai re pe t meer. E r is wel 
de groots te dubbelz innigheid . 
D e flaminganten zijn bij C V P 
en S P to t nut t ige idioten, zoal 
niet tot curiosa, herleid. 

E e n r e g e e r p r o g r a m m a moet 
konk ree t zijn, met keuzes , cij
fers en termijnen. H e t momen t 
van de geloofwaardigheid zal 
pas k o m e n bij de u i twerk ing 
van dekre ten , voorstel len, b u d 
get ten. D i t a k k o o r d k a n n o g 
alle k a n t e n op. 

Nieuw^bakken Vlaams volks-
ver tegen\voord iger Jean-Marie 
Bogaert heeft aan de voorz i t te r 
van de Wes tv laamse provincie
raad zijn onts lag aangeboden . 
In over leg met de G r o o t b r u g s e 
R a a d en he t a r rondissementee l 
be s tuu r bhjft Bogaer t wel ze
telen als gemeenteraads l id van 
Brugge . Hij wil op die manie r 
kon t ak t blijven h o u d e n met de 
basis om da t te ver ta len in zijn 

w e r k in Brussel , en omge
keerd . 

Zijn opvolger zal zich me t 
Vlaams-nat ionale ijver o p he t 
w e r k in de p rov inc ie raad stor
ten. D e verded ig ing van Bo-
gaer t s voors te l tot provinciale 
subsidiër ing van kleine land
schappen — nav. he t E u r o p e e s 
J a a r voor N a t u u r b e h o u d — zal 
tot zijn eers te aktivi tei ten be
horen . 

MOORSLEDE ZEGT NEEN 
AAN DE NIRASBUNKERS 
V U - M o o r s l e d e roep t alle V U -
leden op o m r n e e te s t appen in 
de be tog ing tegen de mogelijke 
inplant ing van b u n k e r s voor het 
s tockeren van laag-radioakt ief 
afval in Moor s l ede en de Wes t 
hoek. 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
RENDEERT 

09/219.49.30 

ZOEKERTJES 

B W i e heeft informatie over 
J o r i s Vr i amon t (1896-1961)? 
D e z e a u t e u r w o o n d e te Brussel , 
Regenc ies t raa t 25, t egenover 
he t Conse rva to r ium. H e t lite
ra i re rijdschrijft Appel zoekt 
voor een h e r d e n k i n g alle in
formatie en d o k u m e n t e n . Be
zorgen aan G u i d o W u l m s , 
H o u t s t r a a t 37 te 3800 Sint -Trui 
den . 

• Voor een systemat ische s tudie 
over de rol van geesteli jken (re-
gidiere en seculiere) bij de mi
litaire kol laborat ie tijdens W O 
II zoek t een s tuden t alle kon-
kre te informatie over pas toors , 
aa lmoezeniers , pa ters , proos t , 
pr ies ter- leraars . . . die aktief wa 
ren bij he t w e r v e n voor, sti
mule ren tot... of precies het om
gekeerde . Bezorgen aan : V. Van 
den E y n d e n , Laa r sebaan 348 te 
2170 M e r k s e m . 

H e t zou voor de afdeling een 
fameueze rugges teun zijn moch
ten heel w a t V U - m d i t a n t e n én 
pa r l ementa i ren ach te r de ver
schil lende VU-afdel ingsvlaggen 
mee ops t appen . 

Voor mee r inl icht ingen en p r ak 
tische a fspraken kan m e n steeds 
te rech t bij J o h a n Huyghel ier , 
Zu ids t r aa t 31 te 8890 M o o r s 
lede (051/77.09.38) . 

HERDENKINGS
MIS 
JETJE 
CLAESSENS 
D e Federa t ie van Vlaamse 
V r o u w e n g r o e p e n organi 
seert een he rdenk ingsmis 
voor de onlangs over leden 
Je t j e Claessens . 

D e z e mis, met homilie d o o r 
pa t e r A e m a u t , v ind t plaats 
o p 24 juni a.s. om l l u . in de 
k e r k van de G o e d e Bijstand 
o p de Ko lenmark t (bij he t 
Fonta inasp le in) te 1000 
Brussel . 

c» Inlichtingen: 09/223.38.83. 

VERKIEZINGS
FONDS'95 
Hierbi j de v ierde en laatste lijst 
van het Verkiezingsfonds '95. 
Alle s tor te rs w o r d e n bij deze 
van ha r te b e d a n k t voor hun 
milde giften. 

To taa l vo r ige l i js ten 92 .270 

Ludov ica Degreef, 

S t r o m b e e k - B e v e r . . . . 1.000 

H u g u e t t e D e Fra ine , 

K a m p e n h o u t 500 

Naamloos , Brugge . . . . I.OOO 

N . B . , O L V - L o m b e e k . . I.OOO 

Er ik Geukens , 

Vi lvoorde 2.000 

VU-afd . O u d - Hever lee , 

H a a s r o d e 10.000 

To taa l 109 .770 6-. 

Deze week i n 
<te taamwB yqa j ^ jBKmgiea 

veroorzaakt n o g ^̂ r de 
I p r o b l e t n e n , ^ ^ , uders . 

I Bovendien stett der 

Vlaanderen heeft een nieuwe 
regenng Welke problemen en 

personen-kwesties dienden zich 
onderweg aan'' De plannen van 
Van den Brande II. Een achter

grondverhaal, deze week in Knack. 

Kinderen zonder vader 
"Ik heb .een mama en een moeke 
Een vader heb ik niet nodig " En. 
"Ik heb mijn vader met kunnen 

missen Ik heb hem amper 
gekend " Hoe levensbelangnjk 

zijn vaders nog? Een aantal 
getuigenissen, deze week in 

Weekend Knack. 

l!" 
• Het ACW kiest toch partij • 
Honderd jaar Tractebel • Het 

Sportpaleis staat op instorten • 
Egypte: het graf van Ramses II • 
Kuituur het beste uit de Biënnale 

van Venetië • Een bencht uit 
Bosnië 

Knack 
+ WEEKEND KNACK 

+ TELE KN.ACK +TALENT 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 
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1 1 DE REGIO 
JOS LAUWERS EVOKEERT 

GROOT-STEENOKKERZEEL IN OUDE FOTO'S 
E^n boek me t bee lden en ge
beur ten i ssen d o o r de e e u w e n 
heen in je eigen d o r p of s t reek is 
voor iedereen boe iende lektuur . 
Voor de g e k e n d e h is tor ikus J o s 
L a u w e r s ui t P e r k is he t bhjk-
b a a r een k o u d kunst je om tel
kens w e e r me t nieu'we ideeën uit 
te p a k k e n . W a a r hij v roege r de 
dr ie dee lgemeenten van Steen-
okkerzee l al behande lde in af
zonderl i jke monograf ieën, pu 
bl iceert hij t hans een bond ige 
samenva t t ing e rvan in één vo
lume. „ P e r k " (1966) en „ M e i s 
b r o e k " (1983) zijn immers uit
ve rkoch t , terwijl „ S t e e n o k k e r -
zeel" (2 delen, 1985 en 1987) 
n o g slechts in b e p e r k t ciantal 
v o o r h a n d e n is. 

E e n blik w e r p e n op alles -wat er 
in de loop de r ja ren g e b e u r d e is 
bi jna o n b e g o n n e n w e r k . Toch 
enkele e lementen . H e t kas teel 
Ter Ham in S teenokkerzee l w a s 
in 1929-1940 toevluchtsoord 
v o o r keizer in Z i t a van O o s 
tenri jk en haa r gezin. D o o r d a t 
he t d o r p eerti jds afhing van he t 
S t . -Rombout skap i t t e l te M e -
chelen, is de lokale S t . -Rumol -
d u s k e r k eveneens een be iaa rd 
me t 49 k lokken rijk. N o g merk 
w a a r d i g e r is de pa roch ie H u -
melgem met h a a r S t . -Katar in-
akerkje uit de 10de eeuw, d e 
ouds te O.L.V.-capelle van Bra
ban t . E e n a n d e r o u d h e i d k u n d i g 
cu r iosum is de Vleug, een 
wach t - en w^oontoren ui t 1495-
1508. P e r k en zijn kasteeltje 
Dr i e -Torens h a d d e n een k w a r t 
e e u w lang D a v i d Teniers als 
inwoner . In M e i s b r o e k k a d e r e n 
he t f iof- ten-As, he t U r s u h n e n -
klooster, de kas te len Boetfor t en 
Cleyne hoeve n o g in he t lan
delijk k a r a k t e r v a n e e u w e n her. 
E n na tuurh jk is er n o g de wieg 
van de „nat ionale l luch thaven" , 
n u Z a v e n t e m . 

L e u k is wel da t J o s L a u w e r s 
ook oog h a d v o o r de folklore uit 
e lke dee lgemeente . Z o ve rne 
m e n w e da t S teenokkerzee l se 
jongelui n a 1870 slaags ge raak
t en me t die van N e d e r o k k e r z e e l 
en er h u n s p o t n a a m van „kaas -
b o e r e n " £ian overhie lden. 
P e r k s e l a n d b o u w e r s en bos 
w a c h t e r w o n n e n in 1622 zelfs 
een heuse veldsljig t egen een 
d e t a c h e m e n t Ho l l andse solde
niers . D e M e l s b r o e k e n a a r s zijn 
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VLAAMS-
BRABANT 

JXJNI 

Zo. 25 M A C H E L E N ; Gemeen
telijke Guldensporenviering. Om 
lOu.45 Aperitierkoncert in de tuin 
van het OCMW-rustoord Parkhof. 
Om 15u. Feestzitting in het Ge
meentelijk park van Machelen. Met 
optredens van de Kon. Harmonie, 
dansgroepen Jasmijn en Alkuone, 
Wendy Van Wanten. Feestrede: 
Erik Van Rompuy. 

J U L I 

Vr. 7 S T E E N O K K E R Z E E L : 1ste 
11 juli-viering Groot-Steenokker-
zeel. Om 20u. in de Parochiezaal 
van Humelgem, Billastraat 37. Met 
optreden Stekebees, toespraken 
van C. Taes en G. Moons, receptie 
en gezellig samenzijn. Org.: 
Vlaamise Jongeren Steenokker
zeel. 

• ^^-•iT^'ir 

zoeter ui tgevallen, w a n t ze zwe
ren bij „ k a z a k k e n op 't M a a r t -
e n s v u u r " en 'n „haan t je op een 
spaant je" . 

D i t Toen-boekje boordevo l 
oude foto's b r eng t de lezer/kij
k e r even te rug n a a r een l ang 

verv logen tijd toen , om he t me t 
de w o o r d e n v a n Karel van de 
Woest i jne te zeggen „ d e dagen 
t rager vi^arenn"... 

C&- Steenokkerzeel, Perk enMeU-
broek in oude prentkaarten. JM 
Lauwerd. ULtg. Europese Bibli

otheek, Zaltbonunel, 675 fr. Te 
koop in de plaatselijke dagblad
en boekhandel of bij de auteur, 
Tervuursedteenweg l/G, 1820 
Steenokkerzeel (Perk), tel 
02/751.89.62, rek. 000-
0449522-24. 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN 
WIJ 

RENDEERT 
02/219.49.30 

MET HALLE-VILVOORDE: 

1WEE DAGEN NAAR FRIESLAND 
Tijdens het weeke inde v a n 19 en 
20 a u g u s t u s t r ek t he t V U - a r -
rond i s sement Halle-VUvoorde 
naa r Fr ies land. S a m e n me t he t 
Vormingscen t rum Lodewi jk 
Dosfel w e r d een in te ressant 
F iy s l an a a n b o d u i tgewerk t . 

O p za te rdag stciat een geleide 
s t adswande l ing aan ' de Fr iese 
s tad L jouwer t ( L e e u w a r d e n ) op 
he t p r o g r a m m a . L jouwer t is he t 
kul ture le , bestuurl i jke, we ten -
schappehjke en ekonomische 
c e n t r u m v a n Frys lan . D e mooie 
his tor ische b innens t ad he rbe rg t 
talrijke bez i enswaard igheden : 
de Kanselari j , de Waag , de 
scheve O ldehove , de Pap ingas t -
ins, het Princessehof.. . H e t lu
d ieke h o o g t e p u n t van de s tads
wande l ing is de hormonenvr i je 
"Us M e m " . J a a k Vandemeu-
leb roucke zal in één oogops lag 
beseffen da t hij in het gezonde 
Fr ies land niets te zoeken heeft. 
Diezelfde za t e rdag p l annen w e 
een b i jeenkomst met w o o r d 
v o e r d e r s v a n de Fr iese bewe
ging en de F N P , de zusterpar t i j 
v a n de V U . D i t lijkt ons een 
ideale gelegenheid voor een ge-
dachtenwisse l tussen Fr iese en 
Vlaamse bewege r s . 

FRANEKER 
D e overnach t ing gebeu r t in 
Ljouwer t . N a het ontbij t op 
z o n d a g m o r g e n t r e k k e n w e 
w e s t w a a r d s r icht ing Franeker . 
D i t klein m a a r mooi stadje (het 

w c e n t r u m van de kaa t s spor t ) is 
ë g e b o u w d op m e e r d e r e te rpen , 
g di t zijn kuns tma t ige v luch theu-
SJ vels die de Fr iezen ti jdens he t 
< begin van onze jaar te l l ing op-

Naxut talrijke bezoeken voorziet het programma van èc Friejland-
rei) ook een bijeenkomst met woordvoerders van de Friese beweging. 

w i e r p e n om de voe ten d r o o g te 
h o u d e n . H e t his tor isch c e n t r u m 
van F r a n e k e r is een kor te s tads-
WcUideUng meer d a n w a a r d . In 

de v o o r m i d d a g w o r d e n w e nog 
v e r w a c h t in he t P lane ta r ium 
van Eise Eisinga. O m zijn 18de 
eeuwse m e d e b u r g e r s gerus t te 

4g^ 

stellen ve rvaa rd igde deze as
t r o n o o m een heus s terrenstelsel 
in zijn wroonkamer, kwest ie van 
te bewijzen da t elke p laneet een 
eigen b a a n volgt en da t de ge
vreesde crash v a n 8 mei 1774 
enkel z insbegoochel ing w a s . 

WARNS 
N a een lekkere lunch t r e k k e n 
v/e Ln de n a m i d d a g r icht ing 
Rode Klif. Aan deze oever v a n 
het I J se lmeer , vlakbij de plaats
jes S tavoren en W a r n s , v indt 
jaarKjks een min ia tuu r I J z e r -
bedevciart p laats . R o n d de ge
denks teen me t he t opschrif t 
"Leaver dea as sleaf ' {Liever dood 
dan slaaf) h e r d e n k e n enkele 
h o n d e r d e n Fr iezen elk jaar de 
schandel i jke neder laag van de 
Ho l l ande r s toen die in 1350 he t 
Fr ies t e r r i to r ium binnenvie len. 
In Wij-jongeren v a n n o v e m b e r 
'94 zwak te de officiële w o o r d 
voe rde r van he t he rdenk ings -
komitee , J u r j e n van de r W e g h , 
he t b loeder ig k a r a k t e r van deze 
bi jeenkomst af. D e jaarli jkse 
he rdenk ing vrA in de eers te 
plaats de Friese taal en k u i t u u r 
h e r d e n k e n en niet één of a n d e r e 
veldslag. D e meer gevoelige rei
zigers of fanatieke pacifisten 
k u n n e n dus ook ge rus t mee naar 
Frys lan . 

<=» Wie meer inlichtingen wenst 
kan terecht bij het Vormings
centrum Lodewijk Dosfel 
(02/219.25.00) of bij de arron-
dissementele sekretaris Greet 
CUus. De deelnemersprifs ligt 
rond de 5.000fr alles inbegrepen. 
Inschrijven doe Je bij één van 
beiden voor 15JuU. 
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ANTWERPEN 19» VREDESFIETSELING 

JUNI 
Wo. 21 EDEGEM: Avondwan
deling in Middelheim. Bijeenkomst 
om 18u.30 Elzenhof of 19u. ingang 
Middelhelm. Org.: FW-Edegem. 

Za. 24 MARIEKERKE! Ter ge
legenheid van de 18de Vis- en Folk-
loredagen: Stand van de Vlaamse 
Kring in de Omgangstraat, aan 
huisnummers 24/26. Keuze uit lek
kere visdelicatessen, Hollandse 
nieuwe maatjes, wijn en frisdran
ken. Ook op zondag 25/6. 
Za. 24 BERLAAR: Avondfeest. 
VU zal lekkere Kempische pensen 
met appelmoes en brood aanbieden 
in een eigen feesttent op de Markt. 
Dit is, samen met enkele wedstrij
den, een samenwerking met 
Vlaamse Kring. Iedereen welkom 
vanaf 19u. Verzekerde aanwezig
heid van Walter Luyten. 
JULI 
Vr. 7 BERLAAR: Guldensporen-
viering om 20u. in de gemeentelijke 
jongensschool. M.m.v. Lode Diel-
tiens. Tine Van Brandt, Rom Dur-

pez. Feest- en bezinningsrede door 
Kultuurschepen Walter Luyten. 
Gratis toegang. 

Vr. 7 KONTICH: Guldensporen-
viering, om 20u. in zaal Pronken-
borg, Pronkenborgstraat, Kontich 
Kazerne. M.m.v. Ward en Rein-
hilde Teugels, Komma en toespra
ken door Guido Sweron, Karin 
Verbaet en Juul Claus. Org.: 
Vlaamse Kring Kontich. 

Za. 8 HEIST O/D BERG: Ge
meentelijke Guldensporenviering 
m kultureel centrum Zwaneberg, 
om 19u.30. Feestrede: Maurits De-
wilde. Gratis toegang. Iedereen 
•welkom. 

Zo. 9 WESTERLO: Jaarlijkse 
Guldensporenviering, met barbe
cue vanaf 18u. in Heultje-Westerlo, 
op te terreinen van VK Heultje 
(Goorbossen). Gelegenheidstoe
spraak om door Paul Van Grem-
bergen om 17u. Iedereen wrelkom 
vanaf 14u. Inschrijven bbq bij Jef 
Thys, K. Leopoldlaan 1 te Westerlo 
(014/64.48.07, tel. + fax) vóór 1/7. 

HERFSTPROGRAMMATIE: 

SPREKEN OVER IRMA 
Om het samenstellen van de 
hêrfstprogrammatie voor de 
VU-afdelingen ietwat te ver
gemakkelijken, geven -wij alvast 
één interessante tip. Dhr. Ri-
chard Vandeumitden, Tongenaar, 
free lance-joernalist en ere-le-
raar Nederlands, heeft een vol
ledig dossier samengesteld over 
de zaak Irma Laplodde en de 242 
geëksekutioneerden tijdens de 
repressie. 

Vandersmissen spreekt met 
kennis van zaken over de re
pressie. Om zich te dokumen-
teren sprak hij met weduwen en 
kinderen van terechtgestelden. 

HIJ nam interview's af van rijks
wachters die in de vuurpelotons 
stonden, met grafdelvers, grif
fiers en magistraten. De lijst van 
zijn gesprekspartners is bijna 
onuitputtelijk. De spreker wjis 
tevens in de mogelijkheid om 
destijds in de gevangenissen de 
incivieken op te zoeken. 

Wie Richard Vandersmissen wil 
uitnodigen om over zijn we
dervaren te komen vertellen — 
alleen of in debatvorm — kan 
zich richten naar het adres Ko-
ninksemsteenweg 173, 3700 
Tongeren, tel./fax 012/23.28.70 

IN HET TEKEN VAN H. VAN DEN REECK 

GULDENSPOREN 
IN WOMMELGEM 
Zoals elk jaar organiseert de 
Kulturele Kring J a n Puimège 
in Wommelgem een Gulden-
sporenzangfeest. Dit jaar zal 
bijzondere aandacht geschon
ken worden aan de herdenking 
van Herman Van den Reeck. 

Onder de leiding van Joz. De 
Houwer en met de begeleiding 
van het Instrumentaal ensemble 
Ortolaan, vv'ordt het weer een 
avond van samenzang en sa
menzijn. Onder het motto 
Vlaanderen-Europa 2002 ma
ken wre een muzikale rondreis 

doorheen Vlaanderen, Vlaande-
rens geschiedenis en Europa. 
FVK-Rodenbachfonds provin
cie Antw^erpen, Davidsfonds 
Wommelgem en het Gemeen
tebestuur van Wommelgem ver
lenen hun medewerking. De 
Guldensporenviering gaat door 
op maandag 10 juli en grijpt 
plaats in zaal Keizershof, Das-
straat 24, Wommelgem, vanaf 
20u. De inkom is gratis. Er 
•worden parkeerplaatsen voor
zien voor gehandikapten. Info: 
Ward Herbosch, 03/353.68.94. 

OOST-VLAANDEREN 

JULI 

Zo. 2 OUDENAARDE: Vanaf 
I2u. Barbecue in Dorpshuis De 
Linde, Berchemweg 250 te Melden. 
Deelname: 350 fr.p.p., -I2j. 170 fr. 
Org.: Vlaamse Vriendenkring Ou
denaarde i.s.m. VU-Oudenaarde. 

Zo. 9 ZOTTEGEM: 11 Juli-bar-
becue. Van Hu.30 tot I5u. in de 
Bevegemse Vijvers. Vol%v. 400 fr., -
12j. 250 fr. Org.: Vlaamse Vrien
denkring Zottegem. 

Zo. 9 WAASMUNSTER: Fiets
en/of autozoektocht t.g.v. 11 juli. 

Vertrek ts. 13 en 14u. in het Buurt
centrum van Sombeke, Veldstraat. 
Ie prijs: VIP-zitje Omloop v.h. 
Waasland '96. Org.: A. Verbrug-
genkring. 

Di. 11 AALST: 11 juli-viering, om 
• 20u.30 in de vroegere Openlucht 
Schouwburg, achter Landhuis-
Stadhuis, ingang Kapellestraat. Bij 
regen in de Feestzaal Stadhuis. 
M.m.v. Herman Slagmulder, Wou
ter De Bruyn, Sarah Van Boxstael, 
Fanfare Nieuw Leven en koor Laat 
Blijde Weergalmen. Org.: 11 juli-
komitee Aalst i.s.m. Stadsbestuur. 

Ook dit jaar wordt er in de week voor de IJzerbedevaart 
weergefiet,it van Voeren naarDikdmuide. Voorde 19de keer 
trekt de Vrede^fietéeiing dwars door Vlaanderen. Een 
sportieve uitdaging van meer dan 300 km. Tenmirute voor 
wie op donderdag 24 augiutiu vanuit Voeren vertrekt. Je 
kan echter ook op andere plaatsen aaruLuiten: vrijdag 25 
augustus in Tienen, Brussel, Geel of Wommelgem en 
zaterdag 26 augu^ituj in Gent. Ver weg van het drukke 
verkeer trekt de Vredesfietselingkaravaan door de pit
toreske dorpjes die Vlaanderen rijk is. 

VRIJHEID, VREDE, 
VERDRAAGZAAMHEID... 

De fietskaravaan vertrekt van
uit Voeren, waarmee de fietsers 
hun niet aflatende sympathie 
betuigen voor deze mooie maar 
beproefde Vlaamse gemeente, 
en schiet dan als een pijl d^wars 
doorheen Vlaanderen tot in 
Diksmuide. Als moderne pel
grims rijden de vredesfietsers 
naar de IJzervlakte •waar de
cennia geleden, in tragische om
standigheden de pohtieke 
Vlaamse Beweging kiemde. De 
Vredesfietseling is een tocht 
voor al -wie begaan is met vrij
heid, vrede en verdraagzaam
heid in Vlaanderen. 

Het is natuurhjk niet allemaal 
diepe ernst. J e krijgt ruim
schoots de tijd voor een pilsje, 
een dansje en een -vrolijke bab
bel. Want de Vredesfietsehng 
naar de IJzerbedevaart is een 
unieke kombinatie van sport, 
ontspanning, vorming en be
zinning. 

VEILIGHEID 
E^n degehjke fiets met regle
mentaire uitrusting is een "con
ditio sine qua non" voor elke 
deelnemer aan de Vredesfiet
sehng. De deelnemers aan de 
Vredesfietseling zijn verzekerd 
voor burgerlijke aansprakelijk
heid en medische kosten. Een 
bezem-, bagage- en ziekenwa
gen van het Vlaams kruis be
geleiden de fietskaravaan. Mo-
tards en -wegkapiteins staan in 
voor de veiligheid aan de kruis
punten. De -weinige doortoch
ten op drukke punten gebeuren 
onder poHtie- of rijkswachtbe
geleiding. Niets wordt aan het 
toeval overgelaten. 

UITRUSTING 
Naast een degehjke fiets voorzie 
je best ook aangepaste kledij. 
Zo^wel voor zonnig •weer als voor 
regentoestanden. J e •weet maar 
nooit in dit Icige landje bij de zee. 
Zowel donderdag- als vrijdag
avond zijn alle deelnemers in een 
jeugdherberg gelogeerd. Met 
nette kamers, mogeUjkheid tot 

douchen en lekker eten. E^n 
slaapzak is natuurhjk onont
beerlijk ! Tijdens de nacht van 
zaterdag op zondag overnachten 
•we met z'n allen in een ten
tenkamp op de bedevaartweide 
in Diksmuide. Hiervoor breng 
je een luchtmatras en een slaap
zak mee. Alle spullen worden 
met de bagage^wagen vervoerd 
zodat de Vredesfietsers onge
stoord hun gang kunnen gaan. 

PRUSKAARTJE 
Inschrijven voor de 19de Vre
desfietseling kan door middel 
van het deelnemingsstrookje. 
Om organisatorische redenen 
vragen we je wel om tijdig in te 
schrijven. De deelnemings
strookjes dienen voor 12 au
gustus op het VF-sekretariaat 
toe te komen ! 

De deelnameprijs wordt be
paald door de vertrekdag. Wie 
op donderdag 24 augustus van
uit Voeren vertrekt en het ganse 
trajekt meefietst betaalt 1.750 fr. 
Wie op vnjdag 25 augustus ver
trekt betaalt 1.250 fr en wie op 
zaterdag 26 augustus aansluit 
betcialt slechts 500 fr. Dit bedrag 
dient gestort te worden op de 
VF-rekening 435-0256851-75, 
eveneens voor 12 augustus. In 
de deelnameprijs is het inkom-
be^wijs voor de IJzerbedevaart 
begrepen. 

De terugreis gebeurt met de 
bus. De fietsen worden met de 
vrachtwagen vervoerd. Let weL, 
enkel de deelnemerö die met de bud 
terugkeren kunnen hun fietd op de 
vrachtwagen plaatfen. Wie op ei
gen houtje terugkeert neemt dus 
zelf z'n fiets mee terug ! Wie met 
de bus •wil terugkeren dient 
hiervoor in te schrijven tegen 
ekstra betaling van 250 fr. Ook 
te storten •via VF-rekening 435-
0256851-75. 

De deelnemers die vanuit Voeren 
vertrekken nemen de laatste week 
voor het vertrek kontakt op met het 
VF-sekretariaat (02/217.63.28) om 
de verplaatsing naar Voeren te re
gelen. 

c» Meer inlichtingen kan je 
verkrijgen op het Vredesfiet
seling sekretariaat, Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel, tel. 
(02)217.63.28. 

r -K 
INSCHRIJVINGSSTROOKJE 

naam en voornaam: 

straat en nummer: . 

postnr. en gemeente: 

tel: 

geboortedatum: 

neemt deel aan de 19de Vredesfietseling en vertrekt op 

O donderdag 24 augustus in Voeren 

O •vrijdag 25 augustus in 

O zaterdag 26 augustus in 

Terugreis: ik kom/ kom niet (°) terug met de bus (" schrappen wat met past) 

Ik stort fr op rekening 435-0256851-75 van de Vredesfietseling 

datum handtekening 

(J) Invullen en mar 12 augustiu '95 opéturcn naar het éekretarumt mm de VreiufUtJeluig, BarnkaienpUin 12 te 1000 BruMeL 
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EDDY MERCKX: EERST BEWONDERD, DAARNA GELIEFD 
Eddy Merckx, vermoedelijk de bed te wielrenner aller tijden, 
werd vorige week vijftig en dat ging niet ondf>genierkt 
voorbij. De kranten be<)teedden er bladzijden aan. Er hing 
een onmükenbare maar zeer begrijpelijke nostalgie over de 
beschouwingen. Tegen de armoede van vandaag steekt de 
rijkdom van de late jaren zestig en de vroege jaren zeventig 
schril af. Merckx was naar het zeggen van zijn toenmalige 
ploegdokter geen fenomeen, hij waj gewoon een groot 
kampioen met een unieke karakterstruktuur Vermoedelijk 
daarom 'u hij niet voor herhaling vatbaar. 

C
ijfers zeggen niet alles, maar 
men kan er natuurlijk wel 
wat mee bewijzen. Exldy 
Merckx reed in zijn -wie-

lerloopbaan 1.800 wedstrijden. 
Hij won er 525. Méér dan één 
op vier. Het is niet te geloven. In 
1971? vermoedelijk zijn beste 
seizoen, won hij 54 wedstrijden 
op 120. E^n gemiddelde van 
45%. Bijna één koers op twee. 
Moesten we het niet hebben 
meegemaakt we zouden de ge
schiedenisboeken voor sprook
jesbundels nemen. In dat jaar 
won hij ook 15 kermiskoersen of 
criteriums. Dat betekent op zich 
niets maar in het geval van 
Merckx zegt het alles. In dat
zelfde seizoen won hij vijf klas
siekers en het wereldkampioen
schap. Hij zegevierde in de 
Tour, de Ronde van België, de 
Ronde van Sardinië, Parijs-
Nice, de Dauphiné en de Alidi 
Libre. Maar Merckx zou 
Merckx niet geweest zijn indien 
hij ook niet onder de kerktoren 
of op de uitgezette omloop van 
een of andere volkswijk de beste 
^vilde zijn. Altijd en overal gaf 
hij de volle maat. Winnen stond 
voor hem gehjk met ademen. 

HET VERSCHIL 

Waarin onderscheidde Merckx 
zich van andere kampioenen? 
Bezat hij zoveel meer aanleg? 
Waarschijnlijk niet. Maar hij 
werd wel gedreven door een 
ijzersterk karakter en een ver
beten temperament. Hij was een 
onvoorwaardelijke aanvaller. 
Hij wilde altijd meer en beter. 
Hij was bezeten van zijn vak. 
Fietsen, eten, slapen. Voor de 

rest was er geen tijd. Geen gein
tjes, geen grapjes. Trainen, 
koersen, winnen. Werd hij per 
vergissing al eens geklopt dan 
sloeg hij gegarandeerd dubbel 
hard terug. Hij kon inkasseren 
en uitdelen. Hij kon afzien als 
geen ander. Merckx w âs door
gaans de jager en zelden de 
prooi. 

Vanwaar kwam die onwaar
schijnlijke gedrevenheid, die 
onstilbare zegehonger, die alles 
verschroeiende ambitie? Er 
werden over Merckx achttien 
boeken (echte en vermeende bi
ografieën) gepleegd maar het 
raadsel bleef. Merckx' her
komst had er vermoedelijk mee 
te maken. 

EVERE KERKHOEK 
SPORTIEF 
In de streek van Meensel-Kie-
zegem klonk zijn familienaam 
tijdens en na de oorlog als een 
klok. Zijn ouders vertrokken 
naar Brussel en in Woluwe 
groeide de kleine Merckx op als 
zoon van de kruidenier. Jaren 
geleden ontmoetten wij een 
Brusselaar, een leeftijdsgenoot 
van Merckx, die ons vertelde 
dat hij als jongen van vijftien, 
zestien geregeld met Merckx 
oefende. Zij waren allen aan
gesloten bij Evere Kerkboek 
Sportief. ,,Hij zette zich aan 
kop, dikteerde het tempo en 
wachtte tot we een na een stier
ven in zijn •wiel. Het was ver
schrikkelijk. Hij zag met moeite 
om. Hij bezorgde ons allemaal 
frustraties. Hij rekende letter
lijk en figuurlijk met ons af. Nu, 
zoveel jaren later, ben ik na-

In een interview met ,,Wat is 
er van de Sport" op Radio 1 
zegde Peter Post dat het al
maar moeilijker wordt spon
sors te vinden om een wie
lerploeg te helpen financie
ren. Zijn staat van verdienste 
als ploegleider kan daar maar 
moeilijk w ât aan veranderen. 
Post zegde overigens harde 
waarheden die men niet 
overal even graag zal horen. 
Ruw^ geschetst kwam zijn 
zienswijze hierop neer: „De 
wielersport haalt geen kijk
cijfers meer op de televisie. 
Niet in Nederland en niet m 
België. Gewoon omdat er 
geen grote coureurs meer 
zijn. Het pubhek wordt niet 
meer aangetrokken. De des
interesse neemt nog toe. In de 
gegeven omstandigheden 
verklaren zich almaar minder 
mensen, ondernemingen, ad
verteerders bereid te inves

teren in deze sport. Dat is op 
zich begrijpelijk. Bovendien 
moet er in de wielersport veel 
veranderen. De aankomst
uren moeten verlaat worden. 
Omwille van die televisie. 
Men moet dichter naar de 
prime-time toe. De ongemak
ken die daaruit voortvloeien 
zal men er moeten bijnemen. 

ITALIË 
Vergelijkingen met Italië, 
waar blijkbaar alles kan, zijn 
uit den boze. Dat land heeft 
een andere sportkultuur. 
Wielrennen, voetbal, basket
bal, volleybal, atletiek, win
tersporten: altijd en overal 
verschijnen de Italianen in de 
top, zijn zij toon2iangevend, 
boeken zij suksessen. Dat is 
geen toeval. Daar zitten 
strukturen en mogelijkheden 
achter waar anderen enkel 
kunnen van dromen." 

Eddy Merckx in zijn beginperiode: de Zejdaayde van Charleroi, december 1969, met pbegmaat 
Steven,). 

tuurlijk fier dat ik het heb mo
gen meemaken. Niet iedereen 
werd door Merckx in de ver-
niehng gereden. Alhoewel. Wie 
hem in een wedstrijd tegen
kwam onderging vroeg of laat 
hetzelfde lot. ' 

Merckx' karakter maakte het 
verschil. Zoveel is zeker. Roger 
De Vlaeminck, binnenlands zijn 
kwaadste tegenstander, zal in 
aanleg vermoedelijk niet zoveel 
bij de kannibcial hebben onder 
gelegen maar „in het koppeke, 
tussen de schouders" leefden 
beiden m totaal andere werel
den. Merckx' veelzijdigheid — 
hij kon sprinten, klimmen, da
len, tijdrijden, afzien en lijden, 
hij kon alles omdat hij het dood
gewoon wilde kunnen — be
heerste een decennium lang de 
wielersport met nooit gezien 
ovenvicht. Hij maakte vele 
slachtoffers en Felice Gimondi 
bijvoorbeeld zou een onverge
lijkbare erelijst hebben kunnen 
voorleggen indien hij in zijn 
grote jaren niet op de kannibaal 
zou zijn gebotst. Merckx over
trof immers de grootste onder 
de groten en werd later nooit 
meer geëvenaard. Hinault be
naderde hem het dichtst in veel
zijdigheid en gedrevenheid 
maar ^von 230 wedstrijden min
der. De Bretoen vestigde geen 
werelduurrekord en ook in de 
klassiekers 'was het verschil ver
pletterend: 32-10. 

GELIEFD 
Vanzelfsprekend telde Merckx 
in binnen- en buitenland veel 
bewonderaars. In zijn tijd ^vas 
de wielersport in onze kontreien 
zo mogelijk nog populairder dan 
de voetbalsport. De kvi^aliteit 
van het Vlaamse peloton stond 
daar borg voor. Merckx, Go-
defroot, Van Springel, de De 
Vlaeminckx, de ongelukkige 
Jempi Monseré, Rosiers, 
Swerts, Leman, Verbeeck, Van 
Impe, de legendarisch bruine 
garde van Merckx zelf. Mijn 
liefste, wat wil je nog meer? 

Desondanks was Merckx niet 

overal even geliefd. En dan 
drukken we ons nog voorzichtig 
uit. Zijn huwelijk met Claudine 
Acou „in het Frans" leek op een 
goedkope Brussels-Franskil
jonse klucht. Een Merckx van 
Meensel-Kiezegem trouwt in 
het Frans. Het werd hem in 
Vlaanderen niet in dank afge
nomen. Alhoewel iedereen die 
zijn ogen opendeed kon ver
moeden dat het jonge koppel 
door „de entourage" was mis
leid en gemanipuleerd. Vlaan
deren heeft Merckx eigenlijk 
pas leren waarderen na zijn wie-
lerloopbaan. Toen de binnen-
vetter, de introverte kampioen 
al eens meer naar buiten kwam. 
Toen hij al eens vlugger lachte 
en met zijn eigen beperkte 
woordenschat niet mis te ver
stane waarheden verkondigde. 
De „gesloten" Merckx is im
mers een goedhartig man van de 
daad, een eerlijk man met prin
cipes en opvattingen die hij ook 
in zijn dagelijks leven uitdraagt. 
Merckx is ook vandaag nog, zij 
het op een heel andere manier, 
een kampioen. Hij weet zich, de 
opw^inding rond zijn vijftigste 
verjaardag heeft het overvloe
dig bewezen, meer geliefd dan 
ooit. Zowel in het Noorden als 
in het Zuiden des lands. Het is 
geen geringe verdienste en het is 
maar voor weinigen wegge
legd. 

In de bijlage van Het Nieuwsblad 
schrijft Merckx over zichzelf. 
Hij verklaart dat hij maar -wei
nig met het verleden bezig is. 
Hij leeft nu en morgen. ,,Ik hoed 
mij voor brum gekleurde ge
sprekken met ex-kollega's of 
ploegmaats. Spaar me van 
sterke verhalen over de tijd van 
toen, aangedikt door pot en 
pint. Dat is zo... zielig. Het is of 
je de leegte van je leven moet -
invuUen met herinneringen 
waar je je aan vastklampt. Daar 
bedank ik voor. Ik heb nog 
genoeg toekomstplannen om 
mijn bestaan zin te geven". Is 
daarmee niet alles gezegd? 

Flandrien 

GROTE IJVER 
Club Brugge roert zich op de 
transfermarkt. En geen klein 
beetje. Kroaten, -waaronder 
een spits van Benfica die 
komt om kampioen te wor
den en de veelbelovende Ver
jans van Sint-Truiden. Club, 
dat doorgaans zuinig met zijn 
centen omspringt en alle fi
nanciële risiko s schuwt, -wil 
er blijkbaar -wat aan doen. 
Dat belooft voor de toe
komst. Standard van zijn 
kant haalde de Condé van 
Lommei binnen. In Sclessin 
wordt ge-wikt en gev/ogen en 
Waseige is een trainer die 
daarmee kan leven, die met 
weinig meer vaak enorme 
verschillen maakt. Blijft na
tuurlijk de vraag of Ander-
lecht (al) aan het einde van 
zijn Latijn is. Karagiannis, 
De Bilde, De Vlieger en De 
Boeck. Mis is het niet, maar 
of de kern daardoor nu plots 
k-walitatief zo oneindig veel 
sterker is, moet nog bewezen 
•worden. Overigens moet nog 
steeds rekening gehouden 
worden met het vertrek van 
Mare Degryse en als die 
w^eggaat -wordt Anderlecht 
voor het derde jaar na elkaar 
effektief afgezwakt. Welke 
uitleg men ook verzint. De 
gevolgen kunnen dan onmo
gelijk uitbKjven en deelne
ming aan de Champions Lea
gue is in de gegeven om
standigheden en gezien de 
sterkte van de tegehstanders 
zelfs verre van zeker. Maar 
het is nog niet te laat na
tuurlijk al begint de tijd te 
dringen. Voor iedereen. Ook 
voor Lommei en Sint-Trui
den, de Limburgse klubs die 
vorig seizoen zo goed hun 
streng trokken, maar uit fi
nanciële nood opnieu-w een 
sportieve aderlating onder
gingen... Het Limburgs voet
bal is blijkbaar gedoemd om 
leeggezogen te worden. 
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KÜLT-IMTJE 
FESTIVAL VAN VLAANDEREN: 

EEN BLOEMLEZING 
Oiu festival ld uitgegroeid tot een boomrijk bod en geniet 
een groot prestige tot i>er over onze grenzen. Trek er tudden 
auguótiU en oktober een dag op uit naar Brugge of Gent en 
je waant je in een toren i>an BabeL 

T
och voelen wij, weggedoken 
tussen de massa, heimwee 
naar vroeger, toen wij, onder 
de indruk van ons idool, 

schuchter om een handtekening 
gingen bedelen bij Karl Böhm of 
de onderaardse gangen van het 
PSK in Brussel doorkruisten op 
zoek naar Leonard Bernstein. 
Ons festival is buiten zijn oevers 
getreden, maar — het dient te 
worden onderstreept — onze 
musici en komponisten komen 
ruim aan bod. 

Wij willen een wegwijzer door
heen het programma zijn en ook 
een voorproever. Maar ons menu 
heeft een persoorjijke smaak. 

Elerst even aanstippen dat de 
komponisten Heniy Purcell 
(300 jaar geleden gestorven) en 
Bela Bartok (overleden in 
1945), het Collegium Vocale 
(25-jarige jubileum) en de Hon
gaarse dirigent Ivan Fischer 
centraal statin. 

BARTOK 
Het festival opent naar goede 
traditie met een happening in 
Gent. Op en om het Sint-Baaf-
splein kan je op zaterdagna
middag 9 september genieten 
van een feest dat wordt op
geluisterd door volkszang, li-

«rturgie uit de middeleeuwen, 
orakelgezangen, muziek van 
Taoïstische monniken uit Oost-
China en straatanimatie, en dat 
wordt afgesloten met wereld
muziek, vuurwerk en een fiesta 
mundial. 

Onder de rubriek „Trefpunt 
wereldorkesten" vinden wij de 
naam Roger Norrington met 
zijn London Classical Players. 
Norrington is een van die ei
genzinnige baanbrekers op de 
weg naar een historische uit
voeringspraktijk. Hij wordt 
daarbij aanbeden of verguisd. 
In het PSK te Brussel brengt hij 
op donderdag 14 september om 
20u. een programma met zijn 
geliefkoosde klassieken, Haydn 
en Beethoven. Daarnaast is er 
Ivan Fischer aan het hoofd van 
zijn Budapest Festival Orches
tra met werk van Bartok. Oost-
europese orkesten waren altijd 
al van een hoog niveau. Maar 
wij waren in onze eigen tuin jian 
het wieden en hadden geen oog 
voor hen. De val van de muur 
heeft onze blik en onze horizon 
verruimd. De muziek van Bar
tok is muziek van onze eeuw, 
eerder de angstige schreeuw 
van Munch dan het kleurenfeest 
van Monet. Ze vindt heiar wor
tels in de Hongaarse volksmu
ziek maar je moet al bijzonder 
goed luisteren om dat spoor te 
ontdekken. Bartok heeft ze nl. 
uitgepuurd en grimmig of 
schrijnend gemaakt. Zijn pia-
noconcerti kunnen een eerste 
stap zijn om hem te leren waar
deren. Leren is hier het juiste 
woord. De pianist Zoltan Koe-
sis heeft Bartok in zijn vingers 
en in zijn hart zitten. 

De pianokoncerten •worden ge
speeld in het PSK op donderdag 
5, vrijdag 6 en zaterdag 7 ok
tober telkens om 20u. en wor
den vergezeld door een sym

fonisch werk (ballet, panto
mime, of opera) dat de geaard
heid van Bartoks muziek illu
streert: rauw, duister, maar 
vooral autentiekT 

HERREWEGHE 
Henry Purcell was organist van 
de Westminster Abbey en de 
Chapel Royal. Hij staat in de 
Engelse muziek naast Haendel 
en Britten, en is ons vooral 
bekend om zijn opera „Dido 
and Aeneas". Maar PurceU 
schreef ook triomfantelijke en 
ontroerende muziek voor kro
ning en begrafenis van vorst en 
adel, en — w ât de meesten onder 
ons niet weten — geestige lie
deren op vaak triviale teksten, 
ons toewaaiend uit een luid
ruchtige pub. We horen reli
gieuze muziek van zijn hand op 
vrijdag 8 september om 20u. in 
onze mooiste romaanse abdij
kerk, de Sint-Gertrudis in Nij-
vel, en op zondag 24 september 
om 20u.in de kerk van de paters 
Karmeheten te Gent. Zijn pro
fane kant leren we kennen on
der de titel „Purcell in the Wine 
House" op dinsdag 19 septem
ber om 20u.30 in de salons Van 
Dijck in Mechelen. 

Het Collegium Vocale werd op
gericht door de Gentenaar Phi
lippe Herreweghe. De koorle
den voelen zich even goed thuis 
bij Bach als bij Stravinsky. Dat 
bewijzen ze in Bachs monu
mentale ,,Hohe Messe ' op vrij
dag 15 september om 20u. in de 
Gentse Sint-Michielskerk en 
met een twintigste eeuws pro
gramma op donderdag 21 sep
tember om 20u. in de festivalhal 
van de Gentse Bijloke-abdij. 
Een gedurfd programma. Want 
wij zien er de Italiaan Luigi 
Nono vermeld, een man met 
gedurfde politieke stellingname 
en engagement, en een schrijf
wijze waarbij woord en timbre 
evenw^aardig zijn, een sonate 
voor twee piano's en slagwerk 
van Bartok en Stravinsky's in
drukwekkend werk „Les no-
ces", een dionysische hulde aan 
het huwelijk in een Russische 
traditie van zang en dans. 

Rond de figuur van Phlippe 
Herreweghe cirkelen de vrien
den en kompanen Sigiswald 
Kuijken, Jos Van Immerseel, 
Paul Van Nevel en zijn Or-
chestre des Champs Elysées uit 
Parijs. Met dit orkest brengt hij 
op maandag 11 september in de 
festivalhal van de Gentse bij
loke-abdij concertaria's van 
Mozart, paarlemoeren emotie, 
en Beethovens zesde simfonie 
(de pastorale), een idyllisch ta
fereel, naar Breughel. 

JONG TALENT 
Wat Jos Van Immerseel doet is 
nooit vrijblijvend. Wij denken 
aan zijn gedur£de cadenzen in 
Mozarts pianoconcerti. Nu is hij 
van plan Beethovens vijf kla-
vierkoncerten op te nemen. We 
krijgen daarvan een voorproefje 
op dinsdag 12 september om 
20u. in dezelfde festivalhal waar 
hij met zijn orkest ,,Anima 
Eterna" eerst Haydens 96° sim
fonie speelt, vol sprankels, gees-

PhUippe Herreweghe en het Orchedtre de.) Champ,) Elydéej: paar
lemoeren emotie. 

tige vondsten en tema's uit de 
Oostenrijkse volksmuziek en 
daarna Beethovens eerste pi
anoconcert, nog eerder luchtig 
dan koppig. 

Sigiswald Kuijken is er op za
terdag 23 september om 20u. in 
de refter van de Bijloke-abdij 
met cantates van Bach. Voor 
Bach zelf w^aren ze een we
kelijkse uiting van vroomheid, 
voor ons zijn ze kunstig vlecht
werk dat tot bezinning brengt. 
Wij hoorden Sigiswald Kuijjken 
ooit in de Brusselse Miniemen-
kerk met motetten van de mees
ter, de mystiek en het clair-
obscur van Rembrandt. lïen ga
rantie dus. Op vrijdag 13 ok
tober om 20u. leidt hij „La petite 
Bande", koor en solisten in de 
Vlaamse opera van Gent in een 
concertante uitvoering van Mo
zarts opera ,,Don Giovanni", de 
ondergang van de verleider met 
in zijn schaduw zijn dienaar 
Leporello die zijn meester pa
rodieert. Werner Van Mechelen 
en Huub Claessens zijn de pro
tagonisten. 

Nieuw in het festival is het tema 
„Jong talent in patriciërswo
ningen". Wie van muziek houdt 
en, zoiJs wij, al lang op zoek is 
naar een interieur in art nou-
veau-stijl, kan o.m. in Brussel 
terecht. Elk koncert wordt trou
wens voorafgegaan door een 
rondleiding en een kunsthisto
rische situering van het ge
bouw. 

Blijvend in het festival is de 
aandacht voor de jeugd. Een 
greep uit het aanbod. Op vrij
dag 8 september om I4u. is er in 
het PSK van Brussel een ge
animeerd middagconcert. Fred 
Brouwers vertelt, het Konink
lijk Filharmonisch Ofkest van 
Vlaanderen musiceert. De mu
ziek is erg beeldrijk en ligt goed 
m het oor. Zo Ravels Spaanse 
rapsodie, Mozarts klarinetcon
cert — zijn zwanezang — , 
Haydns populair trompetcon
cert en Brittens briljante be
schrijving van instrument en or
kest in zijn „The young Person's 
guide tot the orchestra", speelse 
en kleurige variaties op een 
tema van Purcell. 

DE WATERVANG 
Martin Pemherton, een talent
vol recensent van het New 
Yorkse dagblad The Tele
gram, ziet op een stormach
tige ochtend in 1871, zijn va
der in een gemeentekoets over 
Broadway rijden. Niets aan 
de hand, moest de vader van 
Martin al niet maanden dood 
en begraven zijn. Met deze 
sinistere waarneming begint 
de meesterlijke negentiende 
eeuwse triller De Watervang 
van Edgar Lawrence Doctorow, 
een van de grootste heden
daagse Amerikaanse schrij
vers {Ragtime, Duikermeer, 
Billy Bathgate). 

De geschokte journalist ver
telt zijn griezelverhaal aan zijn 
chef, om vervolgens spoorloos 
van het toneel te verdwijnen. 
Hoofdredakteur Mcllvaine 
trekt op onderzoek uit in het 
door korruptie en machtsmis
bruik verteerde New York 
van 120 jaar geleden. De sa
menleving lijkt wel een ne
gatief van het hedendaagse 
New York. Misdaad, wellust, 
zonde, winstbejag en machts-
honger zijn doorgedrongen in 
de ziel van de stad. 

Verteller Mcllvaine worstelt 
het ganse boek met zijn joer-
nalistiek instinkt op jacht naar 
de ultieme primeur waar uit
eindelijk noch hij noch de stad 
rijp voor zullen zijn. Daar
naast brengt Doctorow de 
verloofde van Martin en de 
weduwe van de overleden pa 
Pemberton op het podium, die 
in zak en as zitten omdat er 
wat mis is met de erfenis. De 
oude Pemberton had immers 
grote rijkdom vergaard met 
de slavenhandel, de reden 
waarom Martin destijds met 
zijn vader gebroken had. 
Samen met inspekteur 
Donne, één van de zeldzame 
scherpzinnige en niet gekor-
rumpeerde politiemannen, 
ontrafelt Mcllvaine een lu
guber komplot. Een geniale 
maar gewetenloze dokter 
blijkt de spilfiguur te zijn. Dr. 
Sartorius, een beschermeling 
van Boss Tweed, de man die 
New York regeert, meent een 
manier gevonden te hebben 
om het leven eeuwdg te ver
lengen. Voor zijn geldopslor-
pende aktiviteiten heeft hij 
echter wel het bloed en de 
organen van kinderen nodig, 

DAMIAAN 

Tenslotte nog even verwijzen 
naar een paar ongewone dingen 
in het programma. Wij denken 
aan het weekend van zaterdag 
30 september om 20u. en zon-
dcig 1 oktober om 19u. in de 
kerk van het Sint-Catharina-
kollege van Geraardsbergen. 
Daar klinkt de stem van de 
sopraan Anne-Hélène Trottier 
in eterische, bijna hemelse lie
deren van Hildegard von Bin
gen, een Duitse abdis en mys-
tica uit de twaalfde eeuw. Daar 
klinken gregoriaans en Mariale 
gezangen door het gregorijians 
koor van Leuven. 

Wij denken aan het beroemde 
Hagenkwartet dat op donder
dag 19 oktober om 20u.30 mu
siceert in de Sint-Alartinuskerk 
van Herzele. Het brengt er het 
strijkkwartet van Mozart K.V. 
421 dat eerder somber van toon
aard is, het kwartet „Aus 
meinem Leben" van Smetana, 
een terugbhk op het leven van 
de komponist waarin jeugddro-
men, liefde, folklore en pijn om 
zijn toenemende doofheid ver
werkt zijn, en tenslotte het 
kwartet opus 59/2, een van de 
dne Rasoemofsky-kwartetten 
van Beethoven, door de inbreng 
van de eigen emoties ver ver
wijderd van de verstrooiing van 
Haydn en Mozart. 

Wij denken aan de kreatie van 
Peter Pieters' ,,Damiaan-can-
tate" in de Mechelse Sint-Rom-
boutskatedraal op zaterdag 16 
september om 20u.30 en op zon
dag 17 september om I7u. Da-
miaan is aktueel, niet alleen om 
zijn zaligverklaring maar vooral 
om zijn dwarse inzet voor de 
meest kwetsbaren. Uitkijken 
dus. 

Onze wegwijzer is niet dé weg
wijzer. Het blijft boeiend zelf op 
zoek te gaan. Het festivalma
gazine is o.m. in biblioteken en 
kulturele centra te vinden. 

(wdb) 

- ^ ^ ^ 

verzameld in een luxueus 
weeshuis. De anders ten dode 
opgeschreven oude mannen 
die hun geld en hun leven in 
handen van Sartorius gaven 
kunnen zo nog jarenlang ver
der dansen met de doof
stomme verpleegsters die hen 
verzorgen in een geheim 
kunstmatig paradijs, een la
boratorium verborgen in een 
watervang buiten de stad. 

Doctorow schildert een ma
gistraal beeld van New York 
na de Amerikaanse burger
oorlog. De wolken zijn er 
zwaar en donker, het regent, 
stormt of sneeuwi: haast 
voortdurend, de nattigheid 
van neerslag, rivieren, kol-
lektoren, lichaamsvochten 
druipt van de pagina's. Zelfs 
de hersens van de geniale Sar
torius waren... weggelekt. 
Een biologerende roman. 

(Pdj) 

<=» De watervang. E.L. Doc
torow. Uitg. Anthod, Baarn 
(We^ftLind, ScboUn), 1995, 
238 blx, 790 fr. 
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Uiï DE REGIO 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 24 J U N I 

AVONDJE DUITSE FILM 
Der Blaue Engel. Filmklassieker van Joseph von Sternberg 
(1930 — zw/w). Met Mariene Dietrich en Emil Jannings in de 
hoofdrollen. (TV 2, om 21u.05) 

Die Nacht der Regisseure. UitgeBreide dokumentaire over 
100 jaar film in Duitsland. M.m.v. de belangrijkste nog in leven 
zijnde Duitse regisseurs. (TV 2, om 22u.50) 

Der Blaue Engel, fibnkLuidieker van Joöeph von Sternberg, 
gebcueerd op de roman „Profeddor Unrath " t>an HeLnrich Mann. 
Mariene Dietrich krijgt aU nachtklubmeifje Lola-Lola volop de 
gelegenheid om haar Legendarische benen (en dijen) in al hun 
glorie te etaleren. 2Aiterdag, 25 juni op TV2, om 21u.Q5. 

OSCAR WILDE 
Oscar Wilde... leven van een Dandy. Portret van de Engelse 
„dekadente" dichter, prozaïst en toneelschrijver Oscar Wilde 
(1854-1900), aan de universiteit van Oxford het middelpunt 
van de „Aestetic Movement", een richting in de kunst die de 
schoonheidsleer aanhing. (Ned. 2, om Ou.32) 

The Picture of Dorian Gray. Voortreffelijke verfilming van 
WUdes verhaal over een man die zijn ziel verkoopt om jong te 
kunnen bhjven. Dit verhaal speelt in een decor dat de fin-de-
siècle-sfeer accuraat schildert, (zw/w). (Ned. 2, om lu.32) 

ZONDAG 25 J U N I 

DE KEUZE VAN DEKEYSER 
Hallucinant verhaal w^aarin de kamera 40 Amerikanen volgt 
die in 14 dagen 22 steden aan doen in 10 Europese landen. (TV 
2, om 19u.50) 

ISADORA 
Biografische film over de legendarische danseres Isadora 
Duncan, grondlegster van het moderne ballet. Schitterende 
vertolking van Vanessa Redgrave. (Fr. 3, om Ou.05) 

MOORDEN 
- Reportage over de misdadiger/moordenaar Gaiy Gilmore, 
die tot de doodstraf \verd veroordeeld en op de elektrische stoel 
zijn vonnis onderging. (Ka2, om 21u.55) 

— Portret van seriemoordenaar Alichael Ross die minstens acht 
vrou'wen vermoordde. (Ned. 2, om 20u.30) 

MAANDAG 26 J U N I 

DICK TRACY 
Spektakulaire parodie op de gangsterfilm, gebaseerd op de 
strips van Chester Gould. Warren Beatty is schitterend in zijn 
kitschrol. (Ka2, om 22u.l5) 

WOENSDAG 28 J U N I 

BIG BUSINESS 
Amerik. komische film van J im Abrahams (1988) met Bette 
Midler over kinderverwisseling. Bette Midler is uniek. (Ka2, 
om 22u.l5) 

D O N D E R D A G 29 J U N I 

THE LITTLE DRUMMER GIRL 
Aünder geslaagde verfilming van de roman van aktie- en 
suspensschrijver John Le Carré. Toch goed akteerwerk van 
Diane Keaton en Klaus Kinski. (Ka2, om 22u.l5) 

VRIJDAG 30 J U N I 

SEPARATE TABLES 
Britse TV-film (1984) met Julie Christie, Alan Bates, Claire 
Bloom. Christie en Bates spelen dubbelrollen en zijn daar 
schitterend in. De film bestaat uit twee drama's die door elkaar 
lopen en spelen in een elegant gasthuis in de Britse mondaine 
kuststad Bournemouth. (VTM, om 22u.l5) 

HERSENBREKER 
OPGAVE 43 
HORIZONTAAL 

6. Hij IS degene die niet kan 
volgen (12) 

8. Dat maakt geen verschü (4, 
2, 3, 4) 

9. Hiervan zitten er twee aan 
een stok (3) 

10. Lichtgewicht-boten (5) 

11. Gevoel (4) 

15. Ernstig veronachtzaamd zit 
een plaats tussen Mechelen 
en Antwerpen ingesloten 
(12) 

17. Zit tussen twee windrich
tingen in (2) 

18. Hij is meer nabij, misschien 
wel om verzen te maken ! 
(7) 

19. Oevergewas dat je ook op 
de naad van een uniform
broek aantreft (4) 

20. Snel buiten gevecht gesteld 
(2) 

21. Niettegenstaande (5) 

22. Daar vind je de oorsprong 
(4) 

23. Medicijnbriefje (9) 

24. 't Terrein voor dit paard is 
niet de wei, maar de akker 
(4) 

VERTIKAAL 

1. Deze wordt uitgereikt voor 
iets moois (15) 

2. Zoals het er in grote plaat
sen aan toegaat (5) 

3. Aanvankelijk lijkt deze her
rie zich in het railverkeer af 
te spelen (10) 

4. Maakten spullen glad (6) 

5. Is zov r̂el weerstand als ple
zier, maar ook 't grote mes 
van een wielrenner (6) 

7. Hier spring je in als je voor 
iemand partij kiest (4) 

12. Beslissend (J) 

13. Bindmiddel om een ge
wonde te helpen (8) 

14. Over deze zoetigheid is men 
in Frankrijk dubbel kontent 
(6) 

16. Schepen met zelfbediening 
(9) 

20. Vind je bij miljoenen in het 
zand (6) 

OPLOSSING 
OPGAVE 42 
Horizontaal: 1. boog; 7. Sint-
Truiden; 10. goederenwagens 
(en ook: goede renwagens); 11. 
een lans breken; 14. strak zit
ten; 16. ronselaar; 18. bloem
pot; 19. kleinood. 

Vertikaal: 2. oude non; 3. Gent; 
4. eieren; 5. sten; 6. ruig; 8. 
boventoon; 9. adelaarsblik; 12. 
betrappen; 13. konto; 15. zil
veren; 17. strop. 

Omdat we vorige opgave geen 
winnaar konden aanduiden, 
hebben ŵ e uit de vele inzen
dingen trwee winnaars getrok
ken. Nele Peeters uit de Grote 
Kruisweg 7 te 3201 Langdorp 
en Roger Couck uit de Vijf-
hoek 15 te 1770 Liedekerke 
mogen binnenkort hun prijsje 
thuis verwachten. 
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De gele briefkaart met de opgave 43 verwachten wij op ons 
adres, Barrikenplen 12 te 1000 Brussel, uiterlijk op maandag 3 
juli a.s. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Bervoettt leidt nu Agalev", 
las Ahasverus 

Arm. Maar proper? 

© 
Christo windt er 
geen doekjes rond! 

© 
Titel: „Zon hield 
slagveld waterloos" 

© 
2^lduivel: 
Boorplatformaliteit 

© 
Russische tussenkomst 
Boriskant 

© 
Merckx 50 met veel 
kannikabaal gevierd 

© 
Met Bervoets legt Agalev 
wollen sokken-mentaliteit af 

© 

EN OOK DIT NOG 
MAANDAG 26 JUNI 

JACKIE: HET GEHEIME LEVEN 
Reportage over Jacqueline Bouvier-Kennedy-Onassis. Met ge
tuigenissen van intieme vrienden en uniek beeldmateriaal. (VTM, 
om 21u.l0) 

DINSDAG 27 J U N I 

IMAGO LUXEMBURG 
Dokumentaire over de kulturele identiteit van het groot-her
togdom Luxemburg n.a.v. ,,Luxemburg, kulturele hoofdstad van 
Europa 1995". (TV 2, om 23u.) 

ALLE SCHEPEN ACHTER JE 
VERBRANDEN 
Interessante dokumentaire over mensen die hun loopbaan hebben 
opgegeven en gezin, vrienden en familie hebben achtergelaten om 
een nieuw leven te beginnen. (Ned. 1, om 21u.55) 

D O N D E R D A G 29 J U N I 

ONZE MAN IN... HAWAÏ 
Eerste deel van 6 indrukwekkende reisverhalen van Clive An
derson over zes paradijselijke oorden. (Ned. I, om 21u.05) 

4I^ i v «fe .̂..-
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WEDERWOORD 
De redaktie ontvangt graag 
brieven van lezers. Naam
loze, scheld- en smaadbrie-
ven gaan de scheurmand in. 
De andere pubKceert zij, 
naargelang er plaats is. 

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

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

BRUG TE VER 
Met gefronste wenkbrauwen las 
ik de verslaggeving over de in
stallatie van ons nieuw Vlaams 
Parlement. 

Ook ik ben zeker geen fan van 
Christian Van Eyken, die het 
boegbeeld is van de duizenden 
niet-geïntegreerde ,, migranten " 
in Vlaams-Brabant. Toegege
ven, hij verzorgt zijn public re
lations zeer goed: in Vlaanderen 
doet hij alsof hij zeer gematigd 
is, terwijl hij in Linkebeek de 
rabiate Franstalige uithangt. 
Protest tegen de verkiezing van 
een dergelijk figuur in de 
Vlciamse Raad was dus zeker 
verantwoord, al was het maar 
om de zaak-Van Overstraeten 
even in herinnering te brengen. 

Maar moest dit protest nu wer-
kehjk op die manier geuit wor
den? 

De juridische redenering van de 
VU-fraktie is op zijn minst be
twistbaar. Akkoord, tweetalige 
stembiljetten in Vlaanderen zijn 
verboden, strijdig met de taal
wetten, maar om van hieruit de 
ongeldigheid van Van Eykens 
verkiezing te besluiten is v/el-
licht een brug te ver. 

Want virat is nu het resultaat? 

De installatie van de Vlaamse 
Raad werd een gebeurtenis in 

mineur, er werd bijna een 
nieuwe franstalige martelaar ge-
kreëerd en het (objektief) bond
genootschap met het Vlaams 
Blok werd zwaar in de verf 
gezet. 

Trou^vens, •wat is het ergste? 
E^n UF'er of meer dan tien 
Vlaams Blokkers in het Vlaams 
Parlement? Ik betreur deze se-, 
lektieve verontwaardiging. 

Van Eyken verdient deze me-
dia-aandacht niet. Ik denk dat 
het beter is hem te laten deel
nemen aan de parlementaire 
werkzaamheden en hem verder 
dood te zwijgen. 

Natuurhjk •wil ik hiermee de 
verfransing in de Brusselse 
Rand niet minimaliseren. Daar
voor zijn mij als Brusselaar het 
Pajottenland, Alidden-Brabant, 
de Witloof- en druivenstreek en 
Zenne en Zoniën veel te hef. 

Maar ik denk dat deze pro
blematiek efficiënter en •waar
diger aan te pakken is •via een 
kreatieve en doorgedreven par- . 
lementaire werkkracht en door 
hem struktureel te benaderen, 
meer dan door en symbolen-
strijd te voeren. 

Laat dit opbouwende kritiek 
zijn. Ik •wens de VU-fi"cLktie in 
het Vlaams Pcirlement echt het 
beste toe. 

Sven Gatz, 
Brussel 

NATRAP 
Nadat de heer Coveliers zijn 
„eigen" stoel meenam naar de 
VLD moet hij nodig nog eens 
natrappen door de koöptatie 
van zijn ex-kollega J a n Cau-
dron teniet te doen. D a s 2 msial 
diefstal van een VU-zetel. Dit is 
•weUicht in het kader van „De 
andere aanpak" van de VLD. 

Ik •wens J a n Caudron veel 
sterkte toe en een grandioze 
come-back in 1999. 

Geert Dessein, 
Ledegem 

VLAAMS 
EINDEKSAMEN 
In W I J wordt op de laatste 
bladzijde (7 juni j.l.) uitgelegd 
w^aarom ,,Egmont" mislukt is en 
mislukken moest. 

Want, de gevolgen van de gren-
delgrond^wet van 1970 konden 
voor de Vlaamsgezinden alleen 
zijn naar de w^apens grijpen (zo
als de Baskische ETA deed) 
ofwel op een of andere handige 
manier de franstaligen ervan 
overtuigen dat het hun plicht 
•was de nadehge gevolgen voor 
de Vlamingen van het sepa
ratisme van 1830 goed te ma
ken. 

Na vele pogingen en na de mis
lukking van Egmont, van de 
herzieningen 1988, 1989 en 
1991 lukte het Sint-Michiels
akkoord in 1993. 

Zes miljoen Vlamingen moch
ten dit jaar eindelijk bewijzen 
hoe ze in hun eigen Vlaamse 
regering gebruik zouden maken 
van dat moeizaam verworven 
zelfbestuur. 

Meer dan 300.000 Vlaamse kie
zers kozen o.a. negen VU-deel-
nemers aan dit Vlaams eind-
eksamen. De anderen kozen an
ders, omdat ze redeneerden als 
hun voorouders, die geel, blau^w 
of rood stemmen hun leven lang. 
O p 21 mei 1995 bleek dat geel, 
blau^w en rood voor hen veihg 
genoeg was. Naast de VU ken
den we de groene aanhang, en 
het Vlaams Blok, •waarvan de 
aanhang moeilijk in te schatten 
valt. Een klein deel ervan heeft 
te maken met de kollaboratie 
onder al haar gevolgen. E^n van 
deze gevolgen leest men in het 
jongste boek van André Ley-
sen. 

Niemand kan geloven — als hij 
tot redeneren in stciat is — dat het 
Blok meer dan 200.000 kiezers 
telt die kunnen geteld v/orden 
bij de Vlaamse be^wegers, •waar
toe bv. de zogenoemde "Groep 
van Gent" behoort. Schijnbaar 
is deze "Groep van Gent" ide-
ologisch-pohtiek vertegen^woor-

digd in het Vlaams Blok omwille 
van de interpretatie van het 
woord ..zeUbestuur". 

Op het eindeksamen in de 
Vlaamse Raad moet slechts op 
één vraag een antwoord ge
geven worden. En deze vrsiag 
luidt: ,,Welk Vlaams „zelfbe
stuur" acht u in de gegeven 
historische, aktuele internatio
nale en Europese omstandig
heden verwezenlijkbaar zonder 
bloedvergieten ? " 

F. Habitans-Grandjean, 
Schaarbeek 

21 MEI'95 
Hoeis het mogehjk dat u voort
durend •vreugdedansjes maakt 
en elkaar probeert te overtroe
ven in „euforisch zijn". Is er dan 
echt niemand van VU of van 
VU J O die gemerkt heeft dat •we 
er in de Kamer 2% zijn op 
achteruitgegaan en in de senaat 
1%? Dat betekent dat 90.000 
Vlamingen deze keer hun bol
letje niet rood gekleurd hebben 
voor de VU in de Kamer, daar 
•waar ze dat de vorige keer ^vel 
gedaan hebben (Senaat ± 
45.000). 

Waar zijn dan die „nieu^we" kie
zers? Er heeft zich waarschijn
lijk een verschui^ving voorge
daan, maar het aantal konser-
vatieven dat •weggevlucht is, 
overtreft het aantal nieu^we pro
gressieven. 

Twee partijen hebben deze ver
kiezingen verloren, de VU en 
Agalev. De traditionelen en ex
tremisten hebben ze gewonnen. 
In het algemeen dus een ne
derlaag voor alles •wat onaf
hankelijk en progressief heet. 

We hebben verloren en zullen 
ons wel degelijk moeten be
zinnen over de vorm van de VU, 
de inhoud is goed, op een paar 
schoonheidsfoutjes na. 

De VU moet nu eindelijk be
kend woorden als eerlijke, pro
gressieve, groene, volksnationa-
hstische, sociale, radikaaldemo-
kratische partij en alle proges-
sieve krachten samenbundelen. 

Diederik Demunck, 
(VUJO-RUG militant) 

Lierde 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN 
WIJ 

RENDEERT 
02/219.49.30 

11 Charmante 
& Gezellige hotels 
in de mooiste Hoekjes 
van West Vlaanderen bieden U: 

Midweek, Weekend & Surprise arrangementen. 
Bij hoelang midweek = ües cïiampagne. (niet juli & aug.) 

INFO a 057/22.87.15 
Advertentie 
uitknippen 

Bragge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

•̂Hc De Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Bragge 
tel. 050-34.30.82 
' dranken 
' snacks 

• restaurant 
* zaal voor 50 pers. 

^ DEVRIESE ̂  
woonverlichtinQ 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

>.baan brugge-oostkamp. 
K 050 35 74 04 ^ 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebben hart en ti|d voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 laar en/aring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

Misschien het mooiste hotel 
in Vlaanderen!!! 

Luxe kamers, de stilte gratis, 3 nacht. Gastronom. HP 
2>170 ppn WE of midweek, vele extra's. 

Spec arrangementen metdubb. Whir lpool in de kamer. 
-— 1 10 km Brugge/Oostende. 

J c Bel voor folder: 
r A i 059/26.82.97-26.83.80 

fax 26.89.35 
Knip me uit = fles champagne. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 

VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums naar 
maat 

— \ HERENKLEDING 

f ikfermees 
, / Steenhouwersvesf, 52 

•^- ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTHGELS 

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

GENTSESiïEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

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

VAN OVERLOPERS EN BLIJVERS 

WIJ ZIJN ALLEMAAL VLAAMSE VRIJE DEMOKRATEN! ^ ^ WLKSÜl^^ 

Deze week richten we de schijnwerper op een periode die nog 
niet zo lang achter onö Ligt: voor de buiteruitaanders begon 
ze met een Toöcaanö zwembad-interview van Jaak Ga
briels in de zomer van '92. Ze eindigde met de apluiting 
van de "ik blijf"-kampagne begin maart '93. 

E
igenlijk begon dit verhaal al 
met de verkiezing van de 
jonge Bert Anciaux tot op
volger van VU-voorzitter 

Jaak GabruL. Of zelfs al vroe
ger, met de alarmkreet "De VU ui 
niet te koop!" van ex-VU-voor
zitter Vic Anciaux die de geheime 
onderhandelingen tussen een 
aantal VU-ers en toenmalig 
PW-voorzit ter Guy Verhoptadt 
torpedeerde. 

En om daarvan de achtergron
den te schetsen moeten we terug 
naar 24 november 1991, die 
Zwarte Zondag. De politici 
werden toen o.m. gekonfron-
teerd met een versplinterd po
litiek landschap. Sommigen 
trachtten het meteen ijverig te 
herverkavelen. Eén van die 
beeldenstormers •was P W -
voorzitter Guy Verhoptadt, de au
teur van een veelbesproken Bur
germanifest. Na de verkiezingen 
van '91 zou hij een tweede Bur
germanifest schrijven en een po
ging ondernemen om rond de 
PVV een Partij van de Burger 
op te bouwen die de politieke 
krachtsverhoudingen moestom-
verwerpen. Hij wierp na drie 
verkiezingen wachten op een 
elektorale aardverschuiving, 
voorlopig alleen zichzelf om. 

Verhofstadt vond met zijn plan
nen bij sommigen in de Volks
unie, onder wie voorzitter Jaak 
Gabriels, een geïnteresseerd ge
hoor. De eerste kiem van de 
politieke liefde tussen Gabriels 
en Verhofstadt zou gelegd zijn 
tijdens de mislukte paarse for
matiepoging van Verhofstadt. 
Later werd de draad weer op
gepakt bij de gesprekken tussen 
VU en P W over een kom-
munautair en een Vlaams tien
puntenprogramma. Als gevolg 
daarvan knoopten VU-topmen-
sen in het diepste geheim on
derhandelingen aan met P W -
ers. Volgens sommigen moesten 
deze leiden tot een fusie van 
beide partijen, volgens anderen 
beoogden ze de oprichting van 
een nieuwe partij. Over de wer
kelijke inhoud van deze ge
sprekken en wat ermee samen
hing is vandaag nog bitter \vei-
nig bekend. 

TOEKOMSTPLAN 
Bekend is wel dat de VU, zoals 
de andere partijen met uitzon
dering van Rossem en het 
Vlaams Blok, na 24 november in 
zak en as zat. Het principiële 
pacifistische VU-standpunt in 
de wapenhandel-affaire had niet 
het verhoopte elektoraal sukses 
opgeleverd. Vanwege de radi-
kale Vlaamsgezinden kreeg de 
VU zware kritiek te slikken 
omdat ze tevergeefs achter de 
wortel van de derde faze aan
gehold had. In bepaalde intel-
lektuele milieus maakte dan 
weer de redenering opgeld, dat 
de VU na de nakende reeJisatie 
van 80% van haar programma, 
overbodig geworden was. 

In enkele geheime nota's aan het 
partijbestuur was voordien al 
het vonnis geveld: inhoudelijk 
verruimen of éterven. "Het Toe
komstplan voor Vlaanderen", 

gekoppeld aan de naamstoevoe
ging "Vlaamse Vrije Demokra-
ten", een dubbele poging om de 
VU een sterker maatschappelijk 
imago mee te geven, was echter 
geen sukses gebleken. Niet in 
het minst omdat een nieuwe 
maatschappelijke profilering 
voor een regeringspartij een 
haast onmogelijke opdracht is. 

Tegen deze achtergrond van pe
riodieke existentiële twijfel en 
mislukte gesprekken met de 
P W vond de verkiezing plaats 
van Bert Anciaux als algemeen 
voorzitter van de Volksunie. 
Van de drie kandidaten, An
ciaux, Patnk VankrunkeLiven en 
Johan Sauwenj vond Gabriels, 
die volgens de VU-statuten na 
twee mandaten als voorzitter 
vervangen moest worden, de 
zoon van Vic de slechtste keuze. 
Anciaux had zich laten verkie
zen dankzij een radikaal kom-
munautair programma, en voor
uitstrevende maatschappelijke 
overtuigingen. En: hij zou de 
Volksunie niet in de steek laten, 
een stellingname w^aarmee hij 
zich het duidelijkst tegen de 
plannen van Gabriels afzette. 
Onmiddellijk na de stemming 
die Anciaux tot voorzitter 
kroonde, verliet Gabriels de 
Partijraad. 

Lanwraal, achter wie ex-VU-
minister Andre' Geenj schuilging, 
schreef daarop in W I J (19/6): 
„Deze afwijzing (red. van een 
deelname aan "de politieke ver
nieuwing " zoals Gabriels deze 
voorstond) ^̂ /̂"/̂  de uittredende 
voorzitter duidelijk bitter gestemd, 
hij blijft dan ook pleiten voor deze 
keuze." Lamoraal-Geens be
sloot : „Maar een partij 'u geen doel 
op zich, het doel woj, u) en blijft 
zelfbestuur voor Vlaanderen! Een 
vnj Vlaanderen voor vrije menden." 

Vanaf dan was het voor veel 
insiders duidelijk dat de keuze 
van Gabriels gemaakt was. 
Maar de tijd voor een overstap 
was nog niet rijp. Niet voor 
andere aspirant-overlopers bij 
de VU, maar ook niet voor de 
P W . Herman De Croo ver
klaarde in een interview met De 
Morgen (18/7^ dat Gabriels pas 
welkom zou zijn bij de liberalen 
indien hij zegt "dat hij bewogen 
wordt door wat de liberalen 
willen realiseren en indien hij 
zegt dat hij zich vergist heeft 
door zes jaar de VU te leiden." 

De burgemeester van Bree ver
pinkte niet. Hij verzamelde in 
stilte medestanders, en bleef de 
geruchtenmolen van voedsel 
voorzien. Op het biezonder sta
tutair VU-kongres van I I juli 
wciar de mislukking van de di
aloog van gemeenschap tot ge
meenschap geakteerd werd, liet 
Gabriels zich verontschuldigen. 
De hepola, zoals de herverka
veling van het poUtieke land
schap samengevat werd, was in 
de wandelgangen van dat kon-
gres een gespreksonderwerp 
van formaat. In zijn kongres-
rede raakte ook Bert Anciaux 
het tema aan: „Wie wil werven 
voor Verhofstadt kan onmid
dellijk naar de P W gcian." 

Het werd Gabriels warm onder 
de voeten. Eind juli verspreidde 
hij vanuit Bree een Nieuwsbrief, 
waarmee hij, zo meldde De Stan
daard (29/7), blijkbaar zijn kie
zers wou voorbereiden op zijn 
overstap naar de liberalen. Er 
stond o.m. in te lezen dat hij 
samen met Verhofstadt, Dewael 
en met vele anderen op zoek 
was naar een nieuwe struktuur. 

KAFKA 
Enkele weken later w âs het zo 
ver. In het voorlaatste augus- -
tusnummer van Humo sloeg de 
gewezen VU-voorzitter de deur 
dicht door te verklaren dat hij 
en honderden VU-müitanten 
met hem, al mentaal opgestapt 
was. Bladerend in het 'Ver
zameld werk" van Franz Kafka 
omschreef Gabriels de VU als 
een drietrapsraket: „In de eer
ste zitten de mensen die de 
overstap mentaal al hebben ge
maakt, waaronder ikzelf, in de 
tweede zitten diegenen die ko
men als ze de namen van de 
eerste t rap horen, en in de derde 
de volgers, die eerst zekerheid 
willen." Een manke vergelij
king, drie jaar na de feiten ? 
Eigenlijk niet: Gabriels hield 

kerke door te gaan op basis van 
het Toekomstplan voor Vlaan
deren. 

Vreemd genoeg bleven ook de 
•overlopers,die intussen een 
Centrum voor Politieke Vernieuwing 
(CPV) bedacht hadden als sluis 
naar de nieuwe P W , zich be
roepen op dat plan. De eerste 
titel uit de tekst luidde inder
daad letterlijk: "In ons hart zijn 
we allemaal vrije demokraten. 
Waarom er dan niet rond voor 
uitkomen ? " De overlopers von
den alleen dat dat plan meer 
slaagkansen maakte vanuit de 
verruimde liberale partij dan 
vanuit de partij die het had 
uitgedokterd. 

Het CPV naam zette zich even
wel niet in voor de politieke 
vernieuwing, maar wel voor de 
politieke vernieling of minstens 
uithoUing van de Volksunie. Het 
organiseerde info-avonden ge
richt op VU-militanten en -ka
derleden. Druppelsgewijs wer
den nieuwe overlopers aan de 
pers voorgesteld. Ex-VU-minis-
tet André Geeru stelde samen met 
Annemie Neyts het manifest "De 
weg naar politieke vernieu
wing" voor, een poging tot syn-

Hiiffo Coveliers en Jaak Gabriëb: met een drietrapdraket van de VU 
naar de VLD. 

geen rekening met het funda
mentele kenmerk van een drie
trapsraket, nl. dat alleen de 
kleinste trap de bestemming be
reikt, nadat de twee grote trap
pen, die de eerste voortstuwden, 
afgestoten werden. 

Maur'Ué Van Liedekerke schreef in 
WIJ (28/8) dat na het "Ik stap 
op "-interview de positie van Ga
briels binnen de VU ,,wel heel 
moeilijk" was geworden: ,,De 
aanslepende onduidelijkheid 
over zijn gesprekken met P W -
vooraanstaanden ciangaande de 
vorming van een nieuwe po
litieke formatie zaaide zoveel 
verwarring en twijfel dat het 
VU-partijbestuur en de poli
tieke frakties wel verplicht wa
ren tot een uitspraak." Gabriels 
werd uit de partij gezet. 

Met een publiek gemaakte ont
slagbrief volgden VU-direkteur 
Stefan Ector en enkele anderen 
hun mentor. Het partijbestuur 
van de Volksunie besliste hal
verwege september op een be-
zinningsweekend m Oostduin-

tese tussen het Toekomstplan en 
de twee Burgermanifesten van 
Verhofstadt. 

VERGETEN 
VERNIEUWING 
Ook de Vlaamse Vrije Demo
kraten van de Volksunie zaten 
intussen niet stil. Begin oktober 
sloten VU en Agalev-Exolo van
uit de oppositie het Sint-Ali-
chielsakkoord met de rooms
rode federale meerderheid. Op 
9 oktober stelde terugkomer Mau-
ritd Coppieterd het boek "De ver
geten vernieuwing" van Bert 
Anciaux Jian de pers voor. Cop-
pieters vond dat Anciaux in zijn 
boek de toekomstwaarde van de 
Vlaams-nationale kavel geest
driftig omschreven had, en ver
trouwde Bert en de talrijke aan-
vi'ezigen hartverwarmend toe: 
„Het was lang geleden dat ik 
zoiets gezien had." 

VU-stichter-voorzitter Frans 
Van der EUt zegde na een ja
renlang stilzw^ijgen op zijn beurt 
het humanitair Vlaams-nationa-
lisme van de Volksunie zijn 

^ ^ 

steun toe in een vrije tribune in 
De Standaard (27/10). Hij nam in 
duidelijke bewoordingen af
stand van zij die "een ander en 
beter Vlaanderen aankondigen 
onder de hoofding van de Vrij
heid" en besloot dat een de-
mokratische en humanitaire 
Vlaams-nationale partij "niet al
leen een bestaansreden heeft, 
maar dat haar bestaan een 
noodzaak is die nog zal winnen 
aan belang." 

In de kranten van die dagen 
stond tevens te lezen hoe de 
info-avonden van het CPV uit 
de hand liepen, omdat sommi
gen uit de tweede en derde trap 
het "verraad" van de '"vernieu
wers" maar matig op prijs kon
den stellen. De aspirant-libe
ralen gedroegen zich inderdaad 
als raiders op de politieke markt 
door ongegeneerd aan pohtieke 
head-hunting onder VU-kader-
leden te doen en op info-avon
den de nakende overstap van 
bekende VU-ers te liegen. Dit 
alles leidde tot emotionele re-
akties met als gevolg krante
koppen a la "Gabriels vlucht 
voor VU-militanten", zoals in 
Herentals gebeurde. 

Op 14 november blies de Volks
unie verzameling op de Heizel. 
Dat weekend vond tevens, ge
spreid over vier dagen en een 
veelvoud aan televisiejoernaals, 
de oprichting plaats van de 
VLD, Partij van de Burger. De 
Heizelmeeting "De wereld die 
wij willen" trok 3.000 deelne
mers, een smak meer dan de 
slotmanifestatie van de VLD. In 
Antwerpen verklaarde Guy 
Verhofstadt onomwonden dat 
zijn partij de macht wil, Bert 
Anciaux heeft in Brussel gezegd 
hoe de Volksunie de toekomst 
ziet, besloot Maurits Van Lie
dekerke in WIJ (20/11). Beide 
manifestaties hadden een punt 
kunnen zetten achter een pe
riode van "voorloperij" of "over-
loperij", naargelang de inter
pretatie. 

Maar dat gebeurde niet. In één 
van de ijskasten van de VLD 
stak al enkele maanden nog 
Hugo Coveliers. Begin februari 
1993 werd hij ontdooid, vlak 
voor de Kamer de eer genoot te 
stemmen over de Sint-Michiels-
hervormingen. De man van de 
Bendekommissie maakte be
kend dat hij naar de VLD trok, 
en stemde prompt met de li
beralen tegen de grondwette
lijke geboorte van de federale 
staat België. Coveliers zou zelf 
het zo symbolisch geladen tijd
stip van zijn overloop gekozen 
hebben om Schiltz te treffen, 
met wie hij persoonlijk grondig 
overhoop lag. 

De Volksunie reageerde met de 
lancering van de Ik ^/(//-kam
pagne. Hugo Schiltz, Johan 
Sauwens, Nelly Maes, Jaak 
Vandemeulebroucke, Bert An
ciaux en meer dan 5.000 over
tuigde VU-ers kondigden aan 
dat ze bij de Volksunie blijven. 
Het Dagelijks Bestuur van de 
VU, het partijbestuur en de VU-
Partijraad waren niet gelukkig 
met een IPT^-artikel waarin 
openlijk werd getwijfeld aan de 
houding van de parlementsle
den Valkeniers en Candries, die 
immers ook een ""Ik blijf'-kaart 
gesigneerd hadden. 

Peter Dejaegher 
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