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MOEIAL DEHAENE 

Z
ondag betoogden zo'n 2.000 
mensen tegen de aanleg van 
de hoge snelheidstrein boven 
Antwerpen. O p de voor

avond ervan deelde de Volksunie 
van het arrondissement Antwer
pen haar standpunt i.v.m. deze 
snelle treinverbinding mee. Een 
internationale verbinding van 
Vlaanderen met Nederland is nut
tig en vi'enselijk maar niet ten allen 
prijze. Er zijn redenen van eko-
nomische en ekologische aard om 
voorzichtig te zijn met om het even 
welke verbinding. Daarom ver
werpt de VU de eigen bedding of 
ze nu via de Havenweg of langs de 
E I9 loopt, wel verdedigt zij de 
doorgang via de bestaande Lijn 12 
zoals trouwens in eerder gemaakte 
plannen voorzien. 

Dat dit standpunt in brede kring 
aanvaard wordt blijkt uit de aan
wezigheid van politici uit de CVP, 
met name de burgemeesters-par
lementsleden Ansoms en Suyker-
buyk. Zij moeten de grond onder 
hun voeten hebben voelen beven 
toen zij het bericht vernamen dat 
federaal premier Dehaene en de 
Nederlandse minister president 
Wim Kok het in New York eens 
waren geworden over het tracé 

waartegen zij een dag eerder had
den betoogd. 

Ansoms en Suykerbuyk zijn po
litici die gekend zijn om de zorg 
die zij sinds jaren voor hun lan
delijke gemeenten koesteren. De
haene heeft met zijn gekende fijn
gevoeligheid de voeten in de brij 
gezet. 

Daarmee doet hij zijn reputatie 
van federale moeial opnieuw alle 
eer aan. 

De eerste minister heeft met de 
bepaling van het hst-tracé geen 
moer te maken, want dit is een 
gewest-aangelegenheid. 

Het is niet de eerste keer dat Jean-
Luc zijn federaal boekje te buiten 
gaat. Maar er zijn nog andere 
bedenkingen te maken bij zijn 
bemoeizucht. 

In de Kamer van Volksvertegen
woordigers ligt een CVP-S P-mo
tie op behandeling te wachten 
waann de federale regering ge
vraagd wordt om binnen de vier 
maanden een globale beleidsnota 
over de mobiliteit voor te leggen. 
Ook de gewestregeringen worden 
verzocht zich ter zake uit te spre
ken. Het verzoek zal Dehaene een 
zorg zijn; vanuit New York laat hij 

PRINCIEPSAKKOORD OVER 
HST-TRAJEKT LANGS E19 

DEHAENE GAAT 
SPOORBOEKJE 
TE BUITEN 
GLfterenochtend maakte de BRTN-radio bekend dat de 
Nederlandse minuter-president Kok en de Belg'uche pre
mier Dehaene in New York een princiep<)akkoord gefloten 
hebben over het tracé voor de hoge dnetheidsLijn richting 
Nederland. Beide regeringdleiders kwamen overeen de hst 
langs de E19 te laten razen. Er is echter een klein 
probleempje: Dehaene heeft daar niets over te vertellen. Een 
nieuwe episode 'm de Belgische bestiering van Dehaene. 

I
n n o v e m b e r 1994 m a a k t e n de 
Vlaamse minis te r -pres ident 
Van den Brande ( C V P ) en zijn 
N e d e r l a n d s e evenknie Kok in 

D e n H a a g een a k k o o r d b e k e n d 
over de zgn. W a t e r v e r d r a g e n , 
een dossier da t al seder t 1969 
aansleept . D e W a t e r v e r d r a g e n , 
en m e e r specifiek he t Ve rd rag 
over de u i td ieping van de 
Schelde , zijn voor Vlaanderen 
van kruc iaa l belang. Als N e 
de r l and niet zou toelaten da t de 
Schelde op zijn g rondgeb ied 

u i tgediept word t , kan de toe
koms t van de haven van Ant 
w e r p e n in het g e d r a n g komen . 
Pas toen Vlaande ren bevoegd 
w e r d om daa rove r te onder 
hande len me t Nede r l and , k w a m 
er schot in de zaak. Begin '95 
w e r d e n de W a t e r v e r d r a g e n 
plecht ig onde r t ekend . 
E^n onderdee l van he t a k k o o r d 
van n o v e m b e r '94 be t rof het 
t rajekt van de hst . D e Nede r 
l anders w a r e n s teeds voors tan
de r van het t ra jekt langs de E19 . 

weten met Nederland een over
eenkomst te hebben. 

Daar waar van een federale eerste 
minister mag verwacht worden 
dat hij - als eerste! - de federale 
loyauteit zou behchamen is De
haene de eerste die deze niet na
leeft, als een onbetwist opper
hoofd neemt hij beslissingen in 
zaken die de zijne niet (meer), 
zijn. 

Hoe moeten zijn goedbedoelende 
partijgenoten zich nu in hun hemd 
voelen staan! 

Bovendien, en ook daar blundert 
Dehaene, is de hele procedure van 
openbaar onderzoek nog niet eens 
halverwege. Alle ondergeschikte 
besturen, de bestendige deputatie, 
de gemeenten, de streekkommis-
sie, moeten hun adviezen over de 
trajekten nog afleveren. Indivi
duele bezwaarschriften van de be
volking kunnen nog worden in
gediend, de hoorzittingen in de 
gemeenten zijn nog volop bezig... 

Bewoners die bij het gebeuren 
betrokken zijn worden, vanuit 
New York!, koudweg gepasseerd! 
En dan maar uitpakken met pro
cedure-reglementen over inspraak 
en andere zoethouders! 

Alles wnjst erop dat het „akkoord 
van New York" de bevestiging is 
van eerder gemaakte afspraken bij 
het sluiten van de Waterdragen 

tussen Vlaanderen en Nederland, 
november '94. Vlaanderen kreeg 
toen de uitdieping van de Schelde 
en Nederland het voor haar voor
deligste hst-trajekt en dat loopt 
langs de E19. Maar voor dat tra
jekt zijn de kosten enorm hoog, 
tientallen miljarden (± 80) om niet 
te spreken van de schade aan 
woonkernen en natuur. 

Maar deze last is ver van het bed in 
politiek Den Haag. En het geld? 
Nederland wil financieel een 
stukje bijdragen, de rest moet Bel
gië ophoesten. Maar kan het dit 
nog wel? De N M B S kampt nu 
reeds met miljarden hst-verliezen, 
geld voor de gewone lijnen is er 
niet meer. Misschien kan melk
koe-Europa bijspringen, maar is 
dit wel zeker? 

In de lente van '96 moet de knoop 
worden doorgehakt, maar met zijn 
toezegging aan Wim Kok heeft 
Dehaene de Vlaamse goege
meente nu reeds een neus gezet. 
Of om het met de woorden van 
Herman Lauwers te zeggen: ,,Hij 
lacht iedereen vierkant uit: de po
litici, de kiezers, de ambtenaren 
die nog bezig zijn met het open
baar onderzoek. Hij doet gewoon 
zijn goesting!" 

Het bekome het wel! 

Alaurits Van Liedekerke 

Herman Lauwerd: "Dehaene 
lacht iedereen vierkant uit: de 
politici, de kiezerd, de ambte
naren die bezig zijn met het 
openbaar onderzaelz. De mensen 
hier zijn gewoon woest." 

Vlaande ren op tee rde voor het 
t racé langs de H a v e n w e g . 
Vlaanderen en N e d e r l a n d k w a 
men toen overeen om de W a 
t e rve rd ragen en de hoge snel
heidslijn s tr ikt v a n e lkaar ge
scheiden te h o u d e n . 

(Lee,^! i'erder biz. 6) 
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• De Verenigde Naties be
staan vijftig jaar. Dat wordt 
in New York op passende 
wijze gevierd. Sekretans-ge-
neraal Boutroti-GaU deed met
een een oproep tot de lid
staten om hun lidgeld te be
talen. De VN heeft momen
teel nog 90 miljard ft-ank lid
geld te goed. Vooral de VS, 
de grootste geldschieter van 
de VN, is een w^anbetaler. 

• De VN zelf laten soms ook 
al eens een betaling liggen. 
Sinds februari werd België 
niet meer betaald voor zijn 
talrijke bijdragen in VN-mis-
sies. Tegen het einde van het 
jaar kan de VN-schuld aan 
België opgelopen zijn tot on
geveer 300 miljoen frank. 

• Vlaams volksvertegen
woordiger Wlliy Kuijpeu wei
gert een zilveren medaille 
van de senaat in ontvangst te 
nemen. Hij drukt daarmee 
zijn verontwaardiging uit 
over de bekrompenheid in 
het Paleis der Natie. Dat 
bemoeilijkt de praktische 
•werkzaamheden van de 
Vlaamse parlementsleden. 

• Media-minister Eric Van 
Rompuy legt een dossier aan 
tegen VT4. Volgens de mi
nister overtreedt de Engelse 
zender de Britse wetgeving 
over reklame. VT4 onder
breekt z'n kinderpro
gramma's voor reklame, en 
zendt teveel reklame uit tij
dens films. Daarmee doet 
VT4 VTM oneerlijke kon-
kiurentie aan. Tussen haak
jes: VT4 kijken is niet alleen 
voor films en kinderpro
gramma's een martelgang 
omwille van de frekwente 
onderbrekingen. 

• Overigens kwam Van 
Rompuy later op de week 
nog eens in het nieu\vs over 
VT4. Dan toonde hij zich 
bereid om de reklameregels 
in het Vlaamse mediadekreet 
te versoepelen, als VTM zijn 
monopolie opgeeft. Alaar 
VTM reageerde onmiddellijk 
negatief. 

• Fraru TreveL heeft zijn 
rechtszaak tegen de staat ge
wonnen. De man was tegen 
de toen nog prinselijke wa
gen van Albert gebotst, die 
tegen hoge snelheid door het 
rode licht was gereden. Het 
Ujkt wel een sprookje: een 
tuinman die een proces wint 
tegen de koning. Ook dit is 
België, die on-waardige de-
mokratische rechtsstaat 
waarvan Willy Claes minis
ter van Staat is 

• Tejt Aankoop raadt af nog 
eurocheques te gebruiken. 
De verbruikersvereniging 
heeft vastgesteld dat de ei
genaar bij diefstal of verlies 
van de cheques in de kou 
blijft staan. Hij kan het ver
loren bedrag slechts in zeer 
beperkte mate terugkrijgen. 

• Het Verbond van het Vlaanu 
Overheu),fperdoneel eist het ont
slag van Belgacom-baas 
GooMerw. De telefoonmaat
schappij overtreedt volgens 
het VVO de taai-wetgeving 
door de bijzondere diensten 
toegankelijk te maken in de 
tcial van de cliënt (zie W I J 
nr. 42). In een reaktie weet 
Belgacom naar eigen zeggen 
zelf niet of ze de taalwet-
ge-ving overtreedt. 

EUROPESE 
REGIO'S 
Afgelopen week had Vlaande
ren de eer gastheer te zijn voor 
de Vergadering van de Regio'd van 
Europa (VRE). De bijeenkomst 
had een feestelijk tintje vanwege 
het I O-jarig bestaan van de ver
eniging die zich tot doel ge
maakt heeft het regionalisme en 
federalisme binnen een éénge-
maakt Europa te bevorderen. 
De regio's moeten daarin, als 
essentiële bestuursnivo's en kui
turen, erkend worden als vol
waardige partners. 

Vlaanderen heeft altijd een 
voortrekkersrol gespeeld in de 
VRE, die nu een 300-tal leden 
telt en geleid wordt door de 
Katalaan Jordi PujoL. Als on
afhankelijke organisatie tracht 
zij haar eisen door te drukken 
bij de Europese instellingen. 
Eén konkreet resultaat daarvan 
is de oprichting van het Comité 
van de Regw'd opgenomen in het 
verdrag van Alaastricht. 

In zijn toespraak sprak Vlaams 
minister-president Luc Van den 
Brande, tevens -vice-voorzitter 
van de VRE, over de uitda
gingen van het Europa van mor
gen. Eén ervan is de onver
mijdelijke uitbreiding van de 
vereniging naiar de landen van 
Centraal- en Zuid-Europa. 
Voorts zal er in de toekomst 
eveneens nau-wer samenge
werkt worden met de Afri
kaanse regio's. Van den Brande 
drukte ook de hoop uit dat de 
Europese integratie van onder 
uit zou gebeuren. Gezien de 
mensen zich nauwer venvant 
voelen met hun eigen regio kun
nen de regio's dienen aJs solide 
bou-wstenen voor Europa. 

Een en ander zou volgens de 
FVK-direkteur te maken heb
ben met het nieuwe dekreet op 
het sociaal-kultureel vormings-
-werk dat onlangs van kracht 
-werd. Om nationaal erkend te 
worden moet een vereniging 
over minstens 80 dekretaal er
kende afdelingen beschikken. 
Het FVK is momenteel voor 99 
afdelingen erkend, en ontvangt 
daarvoor subsidies Wciarmee 
drie personeelsleden betaald 
kunnen w^orden. Indien FVK 
één erkende afdeling méér zou 
tellen, zou de Federatie van 
Vlaamse Kringen een bijko
mend halfrijds personeelslid 
mogen £ianwerven. Seberechts 
ontkent echter dat dit de ver
klaring vormt voor zijn opmer
kelijk schrijven. 

De W B zou momenteel pogen 
om op hetzelfde dekreet erkend 
te worden. Daarvoor moet de 
W B in een eerste faze 40 er
kende afdelingen tellen, en bin
nen de drie jaar 80. Momenteel 
telt de W B volgens voorzitter 
Peter de Roover een kleine 50 
afdelingen. 

De Roover ontkent formeel dat 
het WB-hoofdbestuur op
dracht zou gegeven hebben om 
FVK Rodenbachfonds-afdelin-
gen te verleiden naar de W B 
over te stappen. De Roover: ,,Ik 
be^veer niet dat enkelingen in 
onze vereniging wat dit betreft 
over de schreef gegaan zijn. Ik 
heb aan FVK nadere bijzon
derheden gevraagd. Van zodra 
ik die ontvangen heb, zal ik deze 
zaak verder onderzoeken. Dit 
punt zal in ieder geval aan de 
orde komen op de volgende ver
gadering van ons hoofdbe
stuur." 

BRTN 

FVK EN WB 
Een trouw IF/J-lezer bezorgde 
ons een kopie van een schrijven 
van Frank Seberechtd, de direk-
teur van FVK Rodenbachfonds, 
aan de afdelingen van zijn fe
deratie. Seberechts ^vaarschu-wt 
de afdelingen dat FVK Roden
bachfonds sinds enige tijd ge-
konfronteerd wordt "met po
gingen van de Vlaamse Volks
beweging of van indi-viduele be
stuursleden van de W B om 
afdelingen van onze vereniging 
te overhalen naar de W B over 
te stappen." 

Hierbij zou geargumenteerd 
worden dat het Rodenbach
fonds virtueel failliet is, en de 
W B financiële tegemoetkomin
gen in het vooruitzicht stelt. Het 
zwaartepunt van deze kam-
pagne zou zich in Oost-Vlaan
deren situeren. 

Desgevraagd bevestigde Sebe
rechts ons dat hij momenteel 
weet heeft van -vier "gevallen": 
twee afdelingen, één in Gent en 
één in Sint-Niklaas, zijn reeds 
naar de W B overgestapt. In 
Gent gebeurde dit onder impuls 
van ge-wezen VU-gemeente-
raadslid Huguette De Bleecker, die 
sinds veertien dagen in het 
hoofdbestuur van de W B ze
telt, als afdelingdverantwoordeUjke 
nota bene. In Sint-Niklaas zou
den financiële overwegingen 
aan de basis van de kollektieve 
overstap liggen (de W B on
dersteunt z'n afdelingen finan
cieel per aktiviteit die ze or
ganiseren). In de twee andere 
gevallen zou de overnamepo
ging mislukt, of bezig zijn. 

OPVOLGER 
Na het vertrek van Claes op de 
Navo wordt volop uitgekeken 
naar een opvolger. De kandi
daat met de grootste kans lijkt 
-wel de Deen Üffe EUeman-Jenjen 
te zijn. Jensen is de voormalige 
minister van Buitenlandse Za
ken van Denemarken, een po
pulaire liberaal die momenteel 
in de oppositie zit. Daarom zou 
de Deense regering hem wat 
graag naar Brussel zien ver
trekken. 

De Nederlandse EU-kommis-
saris Van den Broek -werd ook 
lang genoemd als Claes-opvol-
ger, maar hij haakte af. Ge
wezen minister-president Ruud 
Lubberd zou wel geïnteresseerd 
zijn. De man die meende De-
haene te kunnen bekonkurreren 
voor het voorzitterschap van de 
EU-kommlssie sleept echter een 
rij schandaaltjes achter zich aan, 
-wat de Navo momenteel kan 
missen als kiespijn. 

In een persmededeling kantte 
VU-fraktieleider Paul Van Grem-
bergen zich tegen de Nederlan
ders als opvolgers voor Claes. 
"Beide politici hebben nooit 
enige belangstelling, noch his
torische kennis getoond, noch 
enig eianvoelen van en voor het 
nationaliteitenprobleem in Eu
ropa", meent Van Grembergen. 
Hij haalde de reaktie van Lub
bers aan op de Duitse een
making en de rol die in Europa 
voor het nieuwe Duitsland \veg-
gelegd was: Lubbers gewaiigde 
van een streven naar Duitse 
hegemonie in Europa. 

Media-minister Eric Van Rompuy 
wil een schokterapie voor de 
BRTN. Hij onderschrijft de 
doorhchting van het adviesbu
reau McKindey in grote lijnen. 
Van Rompuy volgt twee wegen. 
In een eerste faze moet een 
minidekreet goedgekeurd wor
den tegen Kerstmis. Dat mi
nidekreet bevat dringende 
maatregelen: een duidelijke om-
schrij-ving van de opdracht van 
de openbare omroep. 

Verder moet de BRTN meet
bare doelen vooropstellen (geen 
kijkdichtheid, kijkcijfers of 
marktaandelen, maar bereik: het 
aantal Vlamingen dat gedu
rende een periode van bvb. een 
-week een bepaald aantal uren 
naar BRTN-programma's 
kijkt). 

Er komt een nieuw^e taakver
deling tussen direktie en raad 
van bestuur. De raad van be
stuur wordt verantwoordelijk 
voor het strategisch beleid en de 
benoeming van het direktieko-
mitee. De direktie leidt de 
BRTN in de deigelijkse praktijk 
en formuleert voorstellen over 
het strategisch beleid aan de 
raad van bestuur. De Vaste 
Kommissie -wordt afgeschaft. 
Alle top- en middenkaderfunk-
ties worden eveneens afge
schaft. In de plaats daarvan 
komt een gedelegeerd bestuur
der aan de top van de omroep, 
die zelf zijn direktiekomitee mag 
samenstellen. De gedelegeerde 
bestuurder wordt niet partij
politiek benoemd. 

Met de gedelegeerde bestuur
der wordt de tweede faze voor
bereid: de opstelling van een 
maxi-dekreet. Dat moet o.m. de 
omvorming van de BRTN tot 
een pubhekrechtelijke nv rege
len, de vastlegging van een di
rektiekomitee en een nieu-we 
struktuur, de -wijziging van het 
personeelsstatuut, en een mo
gelijke privatisering van de 
technische diensten. 

In een eerste reaktie verheugde 

Vlaams Parlementslid Krid Van 
Dijck zich over de grondige en 
snelle ingreep bij de BRTN, en 
de mogelijkheden tot depoliti
sering die de voorstellen van 
Van Rompuy inhouden. 

Niettemin vreest het VU-par-
lementslid dat de voorgestelde 
fasering niet realistisch is. "De 
minister stelt immers dat de top
manager maar gevonden zal 
-worden indien strategie en op
dracht duidelijk zijn (eerste 
faze). De VU meent dat deze 
'witte merel' echter zal -willen 
weten in welke struktuur en 
vooral met welk budget gewerkt 
zal worden (2de faze). Bijgevolg 
meent de VU dat de keuzes die 
de minister pas na Kerstmis -wU 
maken, onvermijdelijk zijn om 
te slagen in de eerste faze. 

MARCO POLO 
Volgens de Britse historika 
Franced Wood moet Marco Polo 
een van de meest suksesvoUe 
oplichters uit de vi^ereldgeschie-
denis zijn. De China-reiziger 
zou volgens haar immers nooit 
een voet in China gezet hebben. 
Ze draagt daarvoor geen be
wijzen aan, maar komt aan de 
hand van een vergelijkende stu
die van Polo's geschriften en de 
dertiende eeu-wse geschiedenis 
van China tot die vaststeUing. 

Had Polo in China geweest, dan 
zouden hem als westerling toch 
enkele zaken moéten opgevallen 
zijn -waarover in zijn geschriften 
-vreemd genoeg geen jota terug 
te vinden is. Marco Polo zwijgt 
zo bvb. als vermoord over de 
Grote Muur, de tee-kultuur, het 
porselein, de kalligrafie of de 
Chinese gew^oonte om bij de 
vrou-wen de voeten in te bin
den. 

Marco Polo is volgens Wood 
niet verder geweest dan Kon-
stantinopel. En de rest heeft hij 
van horen zeggen. Hoeveel ge
schiedenisboekjes moeten 
straks niet herschreven -wor
den? (Leed ook Achzo!, bLz. 4) 

^P1^0*jt -^c $>) 
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DESIMPEL 
VLD-kamerlid AUné DedimpeL 
vraagt zelfde opheffing van zijn 
parlementaire onschendbaar
heid. De ondernemer uit Kor
temark zit in slechte papieren 
over een bouwmisdrijf waar
voor het parket van Brugge hem 
•wil vervolgen. Het liberale ka
merlid kreeg een minnelijke 
schikking aangeboden, maar 
daar wil hij niet van -weten. Hij 
is bereid de zaak voor de recht
bank te brengen, en zal zich 
bijgevolg tegen de opheffing 
van zijn onschendbaarheid niet 
verzetten. 

Desimpel volgt daarmee de de-
ontologische kode die alle frak-
ties in de Kamer beloofden na te 
komen. Andere parlementsle
den stoorden zich de voorbije 
maanden niet cian die afspraak. 
Zow^el Valere Vautmans, een 
partijgenoot van Desimpel, als 
gewezen SP-voorzitter Frank 
Vandenbroucke hadden zich 
wel tegen de opheffing van hun 
onschendbaarheid verzet. 

De rechtszaak waarin Desimpel 
verwikkeld is, noemt hij zelf een 
banaliteit. Het gaat om een 
bouwmisdrijf. Desimpel zou 
zonder bouwvergunning zijn 
tuinhuutje van 78 vierkante meter 
uitgebreid hebben tot 95 vier
kante meter, en meteen ook een 
tennisveld en een openlucht
zwembad aangelegd hebben 
zonder bouwvergunning. 

^ ' ' ' ^ * » ' 

De AaLfterde burgernweder Annie De Maght (VLD) ging liever voor den Eendracht supporteren dan haar 
werk aU partementdlid te doen. Leed ook blz. 5. 

Het kompromis dat de Dienst 
Stedebouw van Kortemark De
simpel voorstelde betrof een 
meerwaarde-belasting van 
533.000 frank. Het VLD-SP-
schepenkoUege van Kortemark F F f^ l ^ I C^ 
was zo vriendelijk de meer- ^ ^ > - ' ' ^ ' - V ^ 
waarde-belasting tot 250.000 
frank terug te brengen. De

simpel weigerde de belasting te 
betalen, ook de verminderde. 

Is het een banaliteit wanneer 
een kamerlid-ondernemer zon
der bouwvergunningen meent 
zijn lusthofje te kunnen uitbrei
den? Is het een banaliteit w^an-
neer hij de belasting die hem 
voor die overtreding opgelegd 
wordt, weigert te betalen? Wie 
denkt de Manager van het Jaar 
van '94 -wel dat hij is? 

Robert Eeckb begrijpt het niet. 
De afgetreden voorzitter van de 

Boerenbond drukt in een af-
scheidsinterview in het Boeren
bond-blad Boer en Tuinder zijn 
verwondering uit over het feit 
dat geen enkele andere politieke 
partij met de boerenvereniging 
kontakt opgenomen heeft toen 
de mestproblematiek ervoor 
zorgde dat de relaties met de 
CVP op een waakvlam gezet 
werden. 

Eecklo geeft bij die gelegenheid 
\vat meer uitleg over de banden 
tussen Boerenbond en CVP. 
Volgens Eecklo is de Boeren
bond geen onderdeel van de 
CVP. ,,We richten ons tot elke 
partij die onze programmapun

ten overneemt en mensen die ze 
verdedigen op een verkiesbare 
plaats zet. Daar heeft de CVP 
nooit een exclusieve in gehad." 
Beweert Eecklo. 

TOBBACK 
Omdat een boek schrijven zo
veel werk vergt, laat de voor
zitter van de SP zijn boeken 
graag iemand anders schrijven. 
De naam van Tobback komt 
dan wel op de kaft. Maar daar 
volgt, zo eerlijk is Tobback ten
minste, een toevoeging op. Zo
als Louui Tobback. Zwart op wit. 

Opgetekend door Jorgen Oodter-
waal. 

Een lezensw^aardige passage uit 
dat boek is Tobback's mening 
over de IJzerbedevaart: "Het is 
niet toevallig dat de IJzerbe
devaart neo-nazi's uit heel Eu
ropa aantrekt. Op I mei-op
tochten zal je die neo-nazi's niet 
tegenkomen. Voor iemand als 
Lionel Vandenberghe, die bin
nen de Vlaamse beweging het 
kaf van het koren wil scheiden, 
heb ik zeker \vaardering, maar 
ik gan met samen met hem de 
IJzervlakte verdedigen tegen 
het gespuis dat ze daar zelf 
jarenlang hebben gekweekt. Ik 
voel me overigens ook niet aan
getrokken door de leuze A W -
W K , Alles voor Vlaadneren en 
Vlaanderen voor Kristus. Ik 
vind: Vlaanderen moet er voor 
iedereen zijn." 

Dat laatste vinden wij ook, 
Louis. 

POSTZAK 
VERDWENEN 
Woensdag 18 oktober j.1. 
werd voor de deur van het 
algemeen VU-sekretariaat 
op het Barrikaden een post
zak ontvreemd. Iedereen 
die vorige week op maan
dag en/of dinsdag „iets" 
naar de diensten van het 
VU-sekretariaat heeft ver
stuurd wordt dringend ver
zocht kontakt op te nemen 
met Guido De Backer 
(02.219.49.30). Zo kan ach
terhaald -worden of uw zen
ding wel of niet is aan
gekomen. 

Bij voorbaat dank! 

KLEINE KANTJES 

Het ontslag van Willy Claed 
laat bij velen in dit kleine land 
een bittere nasmaak na. De 
voltallige Kamer van Volks
vertegenwoordigers had don
derdagavond met 97 stemmen 
voor, 62 tegen en 1 blanko 
beslist het advies van de spe
ciale kommissie te volgen: 
Claes wordt doorverwezen 
naar het Hof van Cassatie, dat 
het onderzoek tegen de ge
wezen minister van Ekono-
mische Zaken mag verderzet
ten. Claes wordt verdacht van 
korruptie en schriftvervalsing 
bij de aankoop van Agusta-
helikopters en in het Dassault-
dossier. De prokureur-gene-
raal van het Hof van Kassatie, 
Jaequed Velu, bracht voor de 
beschuldigingen geen bewij
zen mee, alleen aanwijzingen. 

Het is vreemd dat Claes vorige 
•week niet inzag dat het advies 
van de kommissie voor hem al 
het einde van zijn loopbaan als 
Navo-sekretaris-generaal be
tekende. Hij wilde het onmo
gelijke trachten te bewerkstel
ligen door met een virtuoze 
toespraak de voltallige Kamer 
te overtuigen hem niet door te 
verwijzen. Dit was zo goed als 
ondenkbaar omdat de Kamer 
dan haar eigen speciale kom
missie en 's lands topmagi
straat zou desavoueren. Het 
dossier-Claes zou dan in een 
later stadium nog eens voor de 

speciale kommissie en de vol-
talKge Kamer opduiken. 

De toespraak van Claes kon 
dus eigenlijk geen verschil 
meer maken. De teerlingen 
waren zaterdagochtend 14 ok
tober in de kommissie gewor
pen. Claes bewees met zijn 
ultieme wanhoopsdaad dat hij 
echt een vechtjas is. Al kan 
men evengoed zeggen dat 
Claes ermee bew^ees zich zo 
hard aan zijn job te willen 
vastklampen dat hij de realiteit 
uit het oog verloor. 

Zoals verwacht nam de so
cialistische voorman 's ande
rendaags ontslag. Er werd ge
zegd dat het uitlekken van dat 
ontslag rond de middag Claes 
nog meer ontstemd heeft dan 
hij al was. In zijn afscheids-
speech schopte Claes onnodig 
wild om zich heen. De Bel
gische minister van staat w âs 
vrijdag niet fier Belg te zijn. 
De manier waarop België hem 
behandeld heeft noemde hij 
een moderne demokratische 
rechtsstaat onwaardig. 

Hij legde uit dat de procedure 
die hem te beurt viel, voorzien 
is in een grondwetsartikel uit 
1831 waarvoor tot de de dag 
van vandaag geen uitvoerings
besluit gemaakt is. Hij zei niet 
waarom hij niet op dezelfde 
luidruchtige manier geprotes
teerd heeft toen ex-minister 

Guy Caétne via dezelfde pro
cedure naar Cassatie verwe
zen w^erd, en ^vaarom hij toen 
niet als SP-vice-premier het 
initiatief genomen heeft om die 
zo mensonwaardige proce
dure te wajzigen. 

Hij trapte ook na naar de "150 
rechters" die in feite politieke 
groepen w^aren. Claes gaf toe 
geen bewijzen te hebben, maar 
hij besloot toch maar dat CVP 
en VLD tegen hem gestemd 
hadden. Het was niet de eerste 
keer, en het zou ook niet de 
laatste keer zijn, dat Claes zijn 
"politieke moord" toeschreef 
aan kleine politieke motieven: 
de CVP die hem de anti-CVP-
koalitie in de Limburgse pro
vincieraad nog niet zou ver
geven hebben, de VLD die 
verbolgen w âs omdat ze in de 
oppositie moet blijven. 

Maandag lekte in Gazet van 
Antwerpen uit dat Claes voor de 
bewuste Kamerzitting zelf po
gingen heeft ondernomen en 
laten ondernemen (door 
Freddy Willockx blevoorbeeld) 
om een aantal van zijn "rech
ters" te beïnvloeden. Bij zijn 
politieke gissingen ging Claes 
er trouwens van uit dat de 
socialistische kamerleden in 
ieder geval en bloc de par
tijdiscipline getrouw tegen zijn 
doorverwijzing zouden stem-

Claes hekelde tenslotte een 
deel van de Belgische pers. Hij 
beschuldigde verder niet bij 
naam genoemde joernahsten 
ervan de man te spelen, en niet 
de bal. Bepaalde perslui zou
den slechts geïnteresseerd ge
weest zijn in sensatie, en niet in 
de feiten. Sommigen onder 
hen zouden daarbij vergeten 
zijn dat ze met mensen te ma
ken hebben, met een hart en 
een familie. 

Dit verwijt van Claes is zonder 
twijfel terecht. Maar de sen
satiezucht en een de gretigheid 
waarmee sommige joernalis-
ten de val van Claes leken te 
willen meemaken, is geen ken
merk van de Belgische pers 
alleen. Bepaalde Belgische 
buurlanden hebben op het 
vlak van roddeljoernalistiek en 
sensatiepers een veel rijkere 
traditie. 

Wat is er blevoorbeeld aan van 
de pas echt ophefmakende uit
spraken die Claes liet opte
kenen voor het Nederlandse 
magazine ELevier door Hugo 
Canipdl De ex-Navo-baas 
noemde het vrijpleiten van 
Tobback door Cassatie niet 
minder dan het gevolg van een 
maneuver van Dehaene. Die 
zou toenmalig Justitieminister 
Wathelet onder druk gezet 
hebben om Velu te bew^egen 
zo'n rapport vrij te geven. 
Wéiarom? Omdat Tobback 

w^eigerde in de regering te 
stappen als hij onder verden
king bleef staan. 

Een ultiem schot loste Claes in 
de Zevende Dag. Hij haalde 
daar het getuigenis van tien
tallen diplomaten, buiten
landse joernalisten, Nato-per-
soneel en binnenlandse fans, 
tot zelfs bisschoppen, aan, die 
hem zijn steun betuigden en 
niet begrepen waarom een 
klein land er zo op uit was om 
een van zijn zonen die het 
toevallig eens ver gebracht 
had op het wereldforum van 
dat voetstuk te sleuren. Zoals 
De Morgen schreef: heel België 
is eigenlijk schuldig aan de val 
van Claes, behalve Claes zelf. 
Het lijkt er wel op alsof het 
Belgische establishment nog 
veel te vrezen heeft van deze 
bittere man. 

Claes had anders kunnen af
scheid nemen. Zonder natrap
pen. Zonder retoriek over het 
grote onrecht, het z\varte gat, 
de diepe wonde of de liefde 
voor de muziek. Claes had 
kunnen afscheid nemen als een 
groot man, een minister VcUi 
Staat uit het kleine België die 
besliste ontslag te nemen als 
sekretaris-generaal van de 
Navo, zodat hij de handen vrij 
heeft om zijn naam van alle 
smet te zuiveren. 

(Pdj) 
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KORT PARLEMENTAIR OVERZICHT 

DE VU IN BEDRUF 
In de Senaat werd een re<foLutle tegen het gebruik van 
(Franse) kernwapens goedgekeurd. Het wad VU-senator 
Bert Anciaux die met het eerste voorstel tot resolutie op de 
proppen was gekomen. Uiteindelijk werd niet zijn, maar 
een gelijkaardig voorstel goedgekeurd. In zijn pleidooi 
haalde Anclaux scherp uit naar Armand De Decker 
(PRL-FDF) die 'dit afschuwelijk voorstel van 
resolutie' verwierp. 

D
e Decker argumenteerde 
dat „...Europa het niet zonder 
een minimale nukleaire af-
dchrikkingdmacht kan dteLLen. 

Wij (sic) moeten daarover zelf kun
nen beschikken zonder van de goede 
wil van de VS afhankelijk te zijn. 
Alleen Frankrijk kan Europa dat 
bieden. (...) Met een onafhankelijke 
afschrikking, die duj aanvankelijk 
berudtte op Franje technologie en 
Frand materiaal heeft De Gaulle de 
grondvesten gelegd voor de toekom-
dtige Europese afschrikking. In 
plaats van Frankrijk aan de kaak te 
stellen, zouden de Europese politieke 
verantwoordelijken dit land dank
baar moeten zijn voor de trouw aan 
de nukleaire doktrine van De 
Gaulle." 

Anciaux gaf de liberaal lik op 
stuk. Hij herhaalde de stand
punten van de VU dat bewa

pening geen vrede brengt, dat 
het zelfbeschikkingsrecht van 
de Polynesische volkeren be
schermd moet worden, dat de 
proeven zoovel ekologisch als 
sociaal ontoelaatbaar zijn. De 
VU-voorzitter wenste dat ook 
stelling genomen zou w^orden 
tegen de Chinese kemproeven 
en sloot af met een sneer naar 
De Decker: „ Wij zijn betere pa
triotten dan de PRL die in zijn 
verbondenheid met Frankrijk tot in 
het absurde gaat en de eigen defensie 
in handen van een ander land wil 
geven. (...) de realiteit is dat de PRL 
altijd blindelings Frankrijk volgt." 
Zijn tussenkomst werd ont
haald op applaus van zowel VU 
als Agalev. 

AMNESTIE 
Het was niet de enige keer die 

dag dat de VU in de clinch ging 
met de PRL-FDF. Bij de be
spreking rond een wetsvoorstel 
over amnestie speelde zich een
zelfde scenario af. In navolging 
van de Vlaamse en Waalse so
cialisten weigerde de PRL-
FDF-fraktie, bij monde van Phi
lippe MonfiLf „eerherstel te verlenen 
aan hen die ons land verraden heb
ben. Dat zou een kaakslag zijn voor 
hen die hun moed zwaar hebben 
betaald, die geleden hebben of die in 
nazi-kampen zijn omgekomen." 

Zowel Jan Loones als Anciaux 
richtten hun pijlen naar de 
PRL. 

Jan Loones: „Dit is de laatste 
kans om te pogen een kleine opening 
in dit dossier te maken. Het am
nestie-dossier is een kanker in ons 
staatsbestel. Ook van links-progres
sieve zijde wordt gevraagd een op
lossing te vinden voor dit probleem. 
(...) Kan de nieuwe Senaat zich 
veroorloven deze voorstellen niet in 
overweging te nemen?" 

Bert Anciaux: „Met zijn bele
digende tussenkomst wil de heer 
Monfils doen uitschijnen dat de in
diening van een voorstel over am
nestie getuigt van een gebrek aan 
respekt voor de slachtoffers van het 

Zowel Jan Loones... 

nazi-regime. Het is onze bedoeling 
tot een samenleving te komen waar
uit de haat uit het verleden ver
dwenen is." 

LOKOMOTIEF 
Nog in de Senaat interpelleerde 
J a n Loones federaal minister 
van Vervoer, Michel Daerden, 
over de aankoop van nieuw^e 
lokomotieven voor de NMBS. 
Het Wcis de VU-senator opge
vallen dat de NMBS er alles aan 
lijkt te doen om het Waalse 
ACEC het order toe te wijzen. 
Siemens zou daarbij in de kou 

blijven stcian. De hele affaire 
vertoont grote gelijkenissen met 
de omstreden aankoop van bus
sen in het Waals gewest. Daer
den antwoordde dat de derde 
(!) offerte nodig was om vol
ledige zekerheid te hebben over 
de kandidaat-bouwer (bij een 
tweede prijsofferte w âs Siemens 
nochtans als goedkoopste uit de 
'bus' gekomen). 

f NMKN 
Afgelopen week interpelleerde 
Hugo Olaerts minister Philippe 
Maystadt over de privatisering 
van de NMKN. Olaerts maakte 
zich vooral zorgen over het 
schijnbaar wanordelijk verloop 
van de overname. „ Waarom zijn 
er geen vaste spelregels rond pri
vatiseringen?" De Genkenaar 
vroeg zich tegelijk af hoe het 
onderzoek naar de (ver
meende?) voorkennis waarmee 
Bacob/DW zou gehandeld heb
ben verder verloopt. 

ZO, zo , iWARCO! 
,,Niet zelden ", schreef Wieslav Brudzinski 
in Katzenjammmer, ,,werd de geschiedenis 
vervalst door degenen die hciar maakten." 
Men zou deze Poolse satirikus moeten 
geloven als het bericht juist is dat Marco 
Polo nooit in China zou zijn geweest. Wat 
een ontgoocheling voor wie van kindsbeen 
af geleerd heeft dat deze pientere Ve-
netiaan in de 13de eeuw vanuit Kon-
stantinopel naar het Verre Oosten trok. 17 
jaar lang zou hij in Mongolië geleefd 
hebben en het er tot raadgever van keizer 
Koeblai Khan hebben gebracht. 

Maar wat lezen wij nu? Dat dat allemaal 
niet waar is. Marco Polo zou slechts tot 
Konstantinopel, vandaag Istanboel, zijn 
geraakt en daar op zijn luie reet gezeten 
alles fijntjes hebben genoteerd w ât hij wat 
,,van horen zeggen" had. Weer in de 
Dogestad zou hij gedaan hebben alsof, en 
zich hebben laten vieren als de grootste 
ontdekkingsreiziger aller tijden. 

Dat is de mening van Frances Wood, 
mevrouw^ is niet de eerste de beste want 
hoofd van het gezaghebbende departe
ment Sinologie van de British Library. Om 
tot die harde waarheid te komen verbleef 
zij twee jaar in Peking, beende de reis
verhalen van Marco Polo tot op het bot uit, 
raadpleegde alle mogelijke bronnen en 
kwam tot de onthutsende vaststelling dat 
de grote Venetiaan maar een vulgaire 
leugenaar is. Zo, zo, Alarco! 

Verleden week liet mevrouw Wood reeds 
een en ander uitschijnen in The Times maar 
binnekort verschijnt haar hele rek\visitoor 
in het boek „Is Marco Polo in China 
geweest?" (Did Marco Polo go to China?). 

In haar artikel verwondert Frances Wood 
er zich over dat Polo in China geen Grote 
Muur zou hebben gezien, geen tee-plan-
tages, geen porselein en niet zou hebben 
gemerkt dat de voeten van Chinese meisjes 
werden ingebonden. Al deze en nog meer 
rare dingen, stelt Wood, zou elke andere 
westerling wél hebben opgemerkt. Niet zo 
met Marco Polo, en dus is het vrijwel 
zeker dat hij er niet is geweest. 

Rond 1260 wjis MongoUë, wat men van

daag zou noemen, een grootmacht. Koe
blai Khan -wan niet alleen de Mongoolse 
grootkhan maar ook keizer van het Chi
nese Soeng-rijk dat hij net had veroverd. 
Z o n 10 jaar jaar later vertrok Marco Polo 
met zijn vader en zijn oom naar Mongolië. 
Bij ons w^as het de tijd dat Fihps de Schone 
aan de macht k'wam en Jan I van Brabant 
de Slag bij Woeringen op zijn naam 
schreef. Om u maar te zeggen hoe de 
wereld er toen uitzag. En die w^ereld stond 
op een wereldkaart getekend: een platte 
schijf met Jeruzalem als middelpunt. 

Vlaanderen lag ergens ver bovenaan de 
kaart maar ^vas niet onbelangrijk want 
twintig jaar voor Marco Polo afzeUde w âs 
er een Vlaming naar Mongolië gereisd. 
Een naam die in de schaduw van de 
Venetician leeft maar die na de bevin
dingen Frances Wood misschien aan 
waarde zou kunnen winnen. Het was 
Willem, een Franciskanerpater uit Ru-
broek (nu Frans-Vlaanderen) die op 3 mei 
1253 in opdracht van Lodewijk IX vanuit 
Konstantinopel naar Mongolië vertrok. 
Van Rubroek reisde via de Krim naar de 

Mongoolse hoofdstad Kakakoroem en 
vî ou met Mangoe Khan vrede sluiten. 
Want de Mongolen zakten steeds verder 
naar het nabije oosten af, waarvan ze 
gehoord hadden dat daar het centrum van 
de wereld Icig. 

Een paar jaar geleden werd door de 
heemkundige kring van Tielt (3« Roede van 
Tielt) het hele verhaal van Rubroek nog 
eens wetenschappelijk overgedaan. Die 
van Tielt waren een beetje gebeten omdat 
Marco Polo zoveel belangstelling kreeg en 
dat hun Willem er weer eens niet aan te póis 
kw^am. 

Om even terug te komen op de ver
overingsdrang van de Mongolen. Het w â-
ren de Mamelukken die ze in 1260 te
genhielden, rond die tijd moet onze Wil

lem van Rubroek op stap zijn ge^veest. 

In 1945 is een boek verschenen w^aarin het 
verhaal van Willem van Rubroek verteld 
\vordt. Lach niet, het boek draagt de titel 
„Vlaanderen verovert voor Christus" en 
het werd geschreven door Joris Vlaniynck 
van de Missionariseen van het H. Hart. 
Het boek verhaalt de geschiedenissen van 
Vlaamse religieuzen en wilde „de do
minerende gedachte, 't Vlciamsche volk is 
een missievolk" wüde beklemtonen. Het 
werd jongelui van beider kunne aange
prezen om goed te lezen en te begrijpen: de 
voetstappen van deze grote voorbeelden te 
drukken. 

Willem van Rubroek dus. Hij werd om-
treeks 1220 geboren, studeerde in Parijs 
en ging vlug naar het Heilig Land waar hij 
zich na de pauselijke oproep om het verre 
oosten te kerstenen op de reis voorbe
reidde. Met z'n vijven, gezeten op of 
lopend naast een ossespan, ondernamen 
zij de tocht. Willem noteerde alles nauw
gezet, o.m. dat hij „uit den mond van de 
talrijke Goten vaak zijn geliefd Dietsch 
hoorde"... 

Reeds op 4 januari 1254 kwamen ze met 
hun tolk bij „den Grooten Khan " aan. En 
Rubroek noteerde: „De Mangoe-Khan 
had een apengezicht met een platten, 
ingedrukten neus..." Samen dronken zij 
rijstdrank. 

Twee jaar en twee maanden is Willem op 
tocht ge^veest en vestigde zich vervolgens 
in Akko w^aar hij zijn reisverhaal neer-
pende en het naar de koning van Frankijk 
stuurde. Hoe het verder met hem afliep is 
niet ge^weten, vî el weten -wij dat Pechsel 
zijn reisverslag „ het grootste geografisch 
meesterwerk van de Middeleeu^ven" 
noemde. 

De kans dat overmorgen een slimme heer 
of dame opstaat en beweert dat ook het 
verhaal van Willem van Rubroek nep is, is 
altijd mogelijk. Maar die hij of zij ZÓJ niet 
kunnen beweren dat onze Willem niet 
alles heeft beschreven wat hij gehoord en 
gezien heeft! 

R.Asinus 

ARMOEDE 
Bert Anciaux diende een ^vets-
voorstel in waarin staat dat het 
verkrijgen van een bestaansmi
nimum niet meer afhankelijk 
mag zijn van het al dan niet 
hebben van een vaste verblijf
plaats. OCMW's w^eigeren 
thuis- of daklozen een bestaans
minimum omdat zij in meerdere 
gemeenten een uitkering zou
den kunnen aanvragen. 
„Daarom stellen wij voor dat het 
verkrijgen van een bestaansmini
mum voortaan gebonden zou zijn 
aan de inschrijving van de betrok
kene in een centraal natioruial re
gister. De iiuchrijving in dit register 
— na de gebruikelijke procedures voor 
sociaal onderzoek — vervangt de 
verplichte inschrijving in de ge
meente als voorwaarde voor het be
staansminimum. " 

...als Bert Anciaux richtten hun 
pijlen naar de PRL. 

Komt het voorstel door de Se-
njiat dan veronderstelt dat te
gelijk dat de federale overheid 
voor een groter bedrag tussen
komt bij het uitkeren van een 
bestaansminimum. Nu draaien 
de gemeentelijke OCMW's nog 
op voor de helft van de kosten. 
Naar analogie met de buurlan
den van België zou het gemeen
telijk aandeel moeten dalen, in 
Anciaux' voorstel tot 10%. 
Bert Anciaux: „Met dit wets
voorstel menen we enkele duidelijke 
gaten in het sociaal vangnet te 
dichten. Het daadwerkelijk recht op 
een bestaansminimum én de door
zichtige kontrole op het systeem kan 
er slechts door toenemen." 

(gv) 
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WEMAiff 
BROCHURES WACHTEN OP LEZERS: 

VLAANDEREN VANDAAG" VOOR MORGEN? / / 

V
orige week zorgde een 
zwaar verliezend Eendracht 
AaLt ervoor dat de vol
tallige Vlaamse oppositie in 

het zand moest bijten bij haar 
poging een nieu^ve voorzitter 
van de Vlaamse Raad te ver
kiezen. In zijn voorafgaande re
devoering maakte VU-fraktie-
leider in de Vlaamse Raad, Paul 
Van Grembergen, zich kwaad op 
de meerderheid die elk voorstel, 
elk initiatief van de oppositie 
afdoet als 'spelletjes'. „Men moet 
stoppen met dit woordgebruik." 

P. Van Grambergen: „De gees
telijke vaderd van de regering, na
melijk de heren Dehaene, Tobback en 
Van Hecke hebben met de kleiiut 
rrwgelijke meerderheid blijkbaar 
eeröt de zeteLi van het Vlaanu Blak 
afgetrokken om de meerderheid te 
berekenen. (...) Er u) in hoofde van 
de Volksunie geen enkel gezamenlijk 
idee met het Vlaanui Blok. De stra
tegie die bij het begin van de le-
gulatuur werd gekozen, i^ funda
menteel fout. Geef de karu) aan een 
fatdoenlijk en dterk gezag 'm Vlaan
deren. Er id welidwaar een zetel-
meerderheid, maar niet de meer
derheid van de kiezerd." 

TERUG NAAR MILIEU 
De fraktieleider viel voorts 
scherp uit naar het feit dat de 
voorzitter van de Vlaamse Raad 
automatisch een lid van de 
meerderheid moet zijn. Daar
mee doet het nieuwbakken 
Vlaamse parlement het niet be
ter dan het Belgische, of fe

derale. Van Grembergen zei res-
pekt te kunnen opbrengen voor 
de huidige voorzitter, Norbert De 
Batdelier (SP), maar kon zich 
niet verzoenen met de manier 
waarop hij verkozen werd. 
„AL> de meerderheid wendt dat wij 
een 'kondtruktieve'oppoditie voeren, 
dan bedoelt zij daar eigenlijk mee dat 
wij haar kondtruktie in dtand nwe-
ten houden." Van Grembergen 
bracht ook een — door de op
positie erg gesmaakt — type
voorbeeld van regeringswis
sels: 

P. Van Grembergen: „Indien de 
heer Francu) Vermeiren wordt ver
kozen tot voorzitter rrwet de meer
derheid bedeffen dat zij zelf daarvan 
de dchuld draagt. Ik hoop dat de heer 
Norbert De Batdelier, wanneer Theo 
Kelchtermaru) (CVP) vervangen 
wordt, zijn oud departement opnieuw 
kan beheren, de doddierd weer op het 
goede dpoor zetten en dan kunnen de 
verhoudingen binnen de meerderheid 
op dat punt ook herdteld worden." 

BROCHURE 
Tijdens dezelfde zitting inter-
pelleerde Van Grembergen 
Vlaams minister-president Luc 
Van den Brande over de brochure 
Vlaanderen Vandaag. Zoals ge
weten mocht deze informatie in 
het buitenland niet verspreid 
worden langs de ambassades 
van België. Dat verbod strookt 
niet met het St.-Michiels-ak-
koord dat o.a. bepaalt dat 
Vlaanderen een eigen buiten
lands beleid mag voeren. 

VU-fraktieleider in de Vlaanue Raad, Paul Van Grembergen, zorgde 
voor nogal wat hilarited vanuit de oppoditie door Norbert De Batdelier 
opnieuw naar hetMiÜea-miniiter'u te willen doorverwijzen. 

Van den Brande antw^oordde 
dat ook hi; verrjist werd door 
het verbod. De tekstwijzigingen 
die gewenst w^aren door fede
raal minister van Buitenlandse 
Zaken Eric Derycke ^varen vol
gens hem volkomen irrelevant. 
De minister-president strooide 
met met komplimenten naar de 

Derycke en beschuldigde hem 
van een 'ongeoorloofde inmen
ging in Vlaamse bevoegdheden'. 
Deryckes argumenten w^aren 
'inkorrekt, niet objektief en de
loyaal'. Van den Brande be
loofde desnoods de verspreiding 
via de ambassades zelf te or
ganiseren. Paul Van Grember

gen kon zich met het antwoord 
verzoenen. 

WAALSE ARDENNEN? 
In een uitgebreide nota komt 
VU-senator Jan Looned nog
maals terug op de heisa rond de 
term 'Vlaamse kust'. Zoals ge
weten heeft de BRTN, na vraag 
van Loones, een interne nota 
verspreid om zijn presentatoren 
aan te manen voortaan te spre
ken over de 'Vlaamse' dan ^vel 
'Belgische' kust. Met name in de 
Waalse pers werd daarover fu
rieus gereageerd. 

Lxjones somt een aantal instel
lingen, waaronder het Vlaams 
Commissariaat-Generaal voor 
Toerisme, op die al geruime tijd 
en konsekwent spreken over de 
"Vlaamse' kust. De senator haalt 
eveneens de voorbeelden aan 
van Normandië, Bretagne, ... 
die allen onder eigen regio
naam een toeristisch beleid voe
ren zonder daarom — in eigen 
land of daarbuiten - scheef be
keken te worden. 

Jan Loones: „In die zin nwet het 
toch heel goed mogelijk zijn 'm. het 
Frand te dpreken van 'la cote Fla-
mande', dat ook voor onze Waalde 
toeridten dud meer aantrekkingd-
kracht nwet hebben dan het weer 
nietszeggende 'cote Beige', zoaL voor 
de Vlamingen het begrip 'Waalde 
Ardennen' aantrekkelijker u dan 
'Belgidche Ardennen'." 

(gv) 

TE BOEK GESTELD: 

25 JAAR VLAAMS PARLEMENT 

H
oewel dat nog niet geheel 
doorgedrongen is tot in 
alle lagen van de Vlaamse 
bevolking, werd op 21 mei 

van dit jaar voor het eerst recht
streeks een Vlaams parlement 
verkozen. Het hoeft geen be
toog dat deze dag voor menig 
Vlaamsnationalist een heuglijke 
dag was. Zeker aangezien de 
Volksunie er in slaagde meer 
dan 300.000 Vlamingen te over
tuigen hun stem op kandidaten 
van lijst nummer vijf uit te bren
gen. 
Maar ook omdat de Volksunie al 
veertig jaar lang gestreden heeft 
om deze Vlaamse Raad tot stand 
te zien komen. Het rechtstreeks 
verkozen Vlaams Parlement is 
(onder meer) een resultaat van 
de jarenlange strijd onder de 
motto's zelftestuur en federa
lisme die de VU voerde. 
De geschiedenis van de tot
standkoming van dit Vlaams 
Parlement werd nu op een ma
gistrale wijze te boek gesteld 
doorMart'me Gooddend, doctor in 
de geschiedenis en ambtenaar 
bij het Vlaams Parlement. Haar 
naslagwerk Ontdtaan en groei van 
het Vlaanid Parlement 1970-1990 
beslciat bijna 500 bladzijden en 
werd zeer luxueus en rijk ge
ïllustreerd uitgegeven door uit
geverij Pelckmaru. 
Het werk is onderverdeeld in 
vier delen. Het eerste deel ver
haalt de voorgeschiedenis van 
het Vlaams Parlement tot de 
oprichting van de Nederlandse 
en Franse kultuurgemeen-

De VUiö nadrukkelijk aanwezig 'ui het boek: onder de 29 aid meejt 
belangrijk geachte politici bevinden zich 6 VU'erd. Eén van hen id 
Etienne Van Vaerenbergh. 
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schappen bij de staatshervor
mingvan 1970. In deel II komen 
de werkzaamheden van deze 
Kultuurraad aan bod van I97I 
tot 1980. De evolutie van Kul
tuurraad tot Vlaamse Raad 
wordt beschreven in deel III. In 

dit deel neemt de auteur de 
staatshervormingen van 1980, 
1988 en 1993 onder de loep. 
Deel IV schenkt vervolgens 
aandacht aan de werkzaamhe
den van de Vlaamse Raad, van 
1980 tot 1995. 

Hoezeer de VU door de jaren 
heen aangedrongen heeft op een 
zo sterk mogelijk Vlaams Par
lement, wordt (voor wie daar 
tenminste nog twijfels over 
mocht hebben) al gauw dui
delijk voor wie het boek leest. 
Wanneer men bvb. minimaal 
drie regeltjes verwijzingen in 
het personenregister als maat
staf neemt om een politikus als 
betekenisvol te bestempelen 
voor de wordingsgeschiedenis 
van het Vlaamse Parlement, be
komt men in totiial 29 politici. 

Dat "betekenisvol" in deze niet 
noodzakelijk betekent dat de 
politici in kwestie grote pleit
bezorgers -waren van de 
Vlaamse autonomie, bewijst het 
voorkomen van figuren als Jod 
Chabert, Gaston Geend, Jean Pede 
en KarelPoma in deze lijst, en het 
ontbreken van iemand als ex-
VU-minister Johan Sauwend. 
Maar het is wel tekenend dat 
van deze 29 politici er zes uit de 
VU-frakties stammen, nl. Vic 
Anciaux, Mauritd Coppieterd, Hugo 
Schiltz, Paul Van Grembergen, 
Mauritd Van Haegendoren en 
Etienne Van Vaerenbergh. 

UITDAGINGEN 
In de epiloog noteert Martine 
Goossens enkele nieuwe uitda
gingen en mogelijkheden voor 
het Vlaams parlement na de 
recente verkiezingen. Het feit 
dat de Vlaamse parlementsleden 
zich nu volwaardig aan dit man
daat kunnen ^vijden, geeft hen 
bvb. de gelegenheid zich voluit 

in de Vlaamse bevoegdheids
domeinen te specialiseren. Een 
belangrijke hefboom voor ver
dere Vlaamse autonomie ziet 
Goossens in de konstitutieve au
tonomie die de staatshervor
ming van '93 de regionale par
lementen in handen gaf. 

Tenslotte geeft de auteur het 
Vlaamse Parlement de raad zich 
in de volgende jaren speciaal te 
vrijden aan zijn bekendheid bij 
en erkenning door het Vlaamse 
publiek. ,,In die opdracht zal het 
Vlaams Parlement pas helemaal 
slagen indien het een parlement-
nieuwe stijl wordt, dat opnieuw 
nieuwsgierigheid en respekt van 
zijn kiespubliek oproept", 
schrijft Goossens. ,,Hiervoor is 
nood aan een nieuwe Vlaamse 
politieke kuituur". Op dat vlak 
was de verkiezing van de par
lementsvoorzitter enkele weken 
geleden spijtig genoeg al meteen 
een gemiste kans. SP-er De Bat
delier werd meerderheid tegen 
minderheid tot voorzitter ver
kozen, als onderdeel van het 
akkoord tussen SP en CVP over 
de verdeling van de Vlaamse 
ministerposten. Het Vlaams 
Parlement nam daarmee een 
perfide Belgische gewoonte 

(pdi) 
c» Ontdtaan en groei van bet 
Vlaanu* Parlement 1970-1995. 
Martine Goossens. Vlaanu» Par
lement Ls.m. uitg. PeUkmans, 
1995, 475 blz, 1.500fr. 
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l A N D l l 
ALFABETISERING IN ZUID-AFRIKA 

ZWART OP WIT 
STELLENBOSCH - De hoge graad uan ongeletterdheid 
in Zuid-Afrika werkt armoede, slechte voedingsgewoonten 
en onhygiënische toestanden in de hand. Een NEPI-
onderzoek (National Education Policy Investigation) 
toont aan dat minstens vijftien miljoen volwassen Zuid
afrikanen nooit of onvoldoende klas hebben gelopen tijdens 
de Apartheidsjaren. Volgens de Centrale Statuitiekdienst 
zijn er negen miljoen analfabeten op een bevolking van 40,7 
miljoen. Het analfabetisme is het grootst onder de zwarte 
bevolking, op het platteland en bij vrouwen. 

D
e Nederlandse onderzoek
ster Ruth de Beer (Ka-
tolieke Universiteit van 
Brabant) heeft in de eerste 

helft van '95 een kijkje genomen 
bij zes alfabetiseringsprojekten 
in de Wes-Kaap. Waar niet-
goevernementele organisaties al 
geruime tijd aandacht besteden 
aan volwassenenonderwijs en 
alfabetisering, blijft de overheid 
vooralsnog in gebreke. Alfabe
tisering staat nochtans hoog ge
noteerd op de HOP-agenda, het 
Ke3mesiaans-geïnspireerde Her
opbouw- en Ontwikkelingsplan. De 
HOP-strategen hebben geko
zen voor een twee-sporenbeleid: 
de uitbreiding en verbetering 
van het onderwijs en de on
dersteuning van partikuliere 
initiatieven. Op het terrein is 
weinig te merken van deze 
nieuw^e aanpak. 

Analfabeten zijn volgens de of
ficiële UNESCO-defmitie men
sen ouder dan vijftien jaar die 
geen korte, eenvoudige tekst 
over het dagelijkse leven kun
nen lezen en schrijven. Lees- en 
schrijfvaardigheden worden be
ïnvloed door de sociaal-ekono-
mische positie, het onderwijs
niveau, het sociaal-kulturele mi
lieu en de persoonlijke kapa-
citeiten. Hierdoor ontstaat een 
neerwaartse spiraal. 

Ruth de Beer: „Perdonen die niet 
kunnen lezen en óchrijven, funk-
tivmren niet alleen moeilijk in een 
maatschappij waarin reedd bij zeer 
eenvoudige dagelijkse handelingen 
gelezen en geschreven moet worden. 
Ze zullen zich steeds meer geuoleerd 
voelen. Ze moeten voor het uitvoeren 
van lees- en schrijf handelingen altijd 
een beroep doen op anderen. Het 
spreekt voor zich dat ze zich daar-

Volgens de Zuidafrikaanse Centrale Statistiekdienst zijn er in Zuid-
Afrika negen miljoen analfabeten op een bevolking van 40,7 miljoen. 
Vooral onder zwarten, op het platteland en bij vrouwen is het 
analfabetisme groot. 

door afhankelijk voelen en gevoelens 
van schaamte, minderwaardigheid 
en angst ontwikkelen." 

PAOLO FREIRE 

De projekten in de Wes-Kaap 
zijn grotendeels gebaseerd op 
de ervaringsgerichte metode 
van Paolo Freire. Deze Zuid-
amerikaanse ontwikkelingswer
ker had vastgesteld dat volwas
senen het beste leren uit eigen 
ervaringen. Freire pleitte voor 
basisedukatie waarbij zoveel 
mogelijk wordt uitgegaan van 
de individuele behoeften: invul

len van formulieren, omgaan 
met geld en het lezen van ge
zondheidsvoorschriften. De be
doeling van de ervaringsge
richte metode is vooral om men
sen in onderdrukte posities door 
middel van lezen en schrijven 
hun ,,kuituur van stilte" te laten 
doorbreken. 

Om op grote schaal basisedu
katie cian te bieden zal de on-
derwijskapaciteit in de Wes-
Kaap uitgebreid moeten •wor
den. Intussen behelpt men zich 
met het bundelen van krachten. 
Officiële schoolgebou\ven \vor-

HST LANGS E19: 

SPOORBOEKJE TE BUITEN 
(Vervolg van blz. 1) 

Het heette toen dat Vlaanderen 
z'n koppeling van de Schelde-
verdieping aan de waterzuive
ring opgaf, in ruU voor het op
geven van de Nederlandse kop
peling van de Scheldeverdie-
ping aan het hst-trajekt. De 
keuze van het hst-trajekt, zo 
werd overeengekomen, zou ver
lopen volgens een strikt tijds
schema. Een ambtelijke kom
missie zou deze keuze richting 
geven op basis van een gemeen
schappelijk en grensoverschrij
dend onderzoek van beide tra-
jekten en hun planologische en 
milieu-effekten. 

Vorige week nog meldde WIJ 
dat het arrondissementeel be
stuur van de Volksunie-Antwer
pen de eigen bedding via de 
Havenweg of via de E19 én 
financieel én ruimtelijk-ekolo-
gisch onverantwoord vindt. De 
VU maakte ook bezwaren be
kend tegen het Milieu-Effekten-
Rapport: de ^veerslag en de 
kostprijs van het E19-tacé lijken 
immers i.v.m. het E19-tracé 
zw^ciar onderschat, en niet in 
overeenstemming met de 
breedte van het reservatiege-
bied dat op het gewestplan zou 
ingetekend worden. 

VU-kamerlid Karel Van Hoor-
ebeke klaagt aan dat Dehaene 
met zijn princiepsakkoord de 
federale loyauteit aan zijn laars 
lapt, wciarover hij als premier 
eigenlijk zou moeten w^aken. 
"De eerste minister heeft met de 
bepaling van het hst-tracé geen 
zier te maken", schrijft het 

Karel Van Hoorebeke: "De eerste minister heeft met de bepaling van 
het hst-tracé geen zier te maken." 

Gentse VU-kamerlid. Van 
Hoorebeke wijst er op dat de 
premier zijn eigen meerder
heidspartijen voor schut zet. De 
meerderheidspartijen in de Ka
mer vroegen in een motie een 
grondig mobiliteitsdebat. 

Voor Dehaene, die als Verkeers
minister in de regering Alartens 

VIII de hst doordrukte, is dit 
blijkbaar allemaal niet nodig. 
Het heeft er bovendien veel van 
weg dat er bij de akkoorden 
over de Waterverdragen met 
Nederland eind '94 toch een 
geheime deal gemaakt werd: 
Vlaanderen kreeg zijn Schel-
deverdieping in ruil voor een hst 
langs de E19. 

den 's avonds gebruikt voor 
volwassenenonderwijs. Leer
krachten geven gratis of tegen 
een kleine vergoeding les. De 
projekten zijn kleinschalig, 
Afrikaans- of Engelstalig en fi
nancieel afhankelijk van schen
kingen. Nasionale Pers, Stigting 
vir Afrikaans, Primary Open 
Learning Pathway en Atlantis 
Industrial Group horen thuis in 
het rijtje van de sponsors. Som
mige NGO's betreuren dat 
sponsors hun financiële steun 
voortaan aan de overheid willen 
geven en niet meer rechtstreeks 
aan de projekten. De overheid 
wordt hierdoor een overbodig 
doorgeefluik. Voorts registreren 
de NGO's een terugloop aan 
buitenlandse steun. 

Ruth de Beer: „Het is belangrijk 
voor sponsors om te weten dat zij nog 
steeds nodig zijn. Ze mogen niet 
denken dat de problemen in Zuid-
Afrika werden opgelost met de ver
kiezingen van april '94. Juut nu is 
het van belang dat dergelijke ini
tiatieven bijval krijgen." 

Filip Vandenbroeke 

Deze week m 
tot«pri«wi Wlty Ckm nah<rt<«t»dMid 

VUILE BOTTEN 

Ook VU-er Herman Lauwers is 
over de "grenzeloze brutaliteit" 
van de eerste minister niet te 
spreken. Het Antwerpse Ud van 
de Vlaamse Raad brengt in her
innering hoe zich vorig week
end 2.000 betogers verzamelden 
op de Antwerpse Luchtbal, 
waaronder talrijke CVP-burge-
meesters, schepenen en parle
mentsleden. Lauwers: „Twee 
dagen later trekt Dehaene zijn 
vuile botten aan en doet zijn 
goesting. Hij lacht iedereen 
vierkant uit: de politici, de kie
zers, de ambtenaren die bezig 
zijn met het openbciar onder
zoek." 

Dat openbaar onderzoek is 
trouwens nog niet eens halver
wege. Bestendige deputatie, de 
gemeentelijke overheden en de 
streekkommissie moeten hun 
advies over de trajekten nog 
afleveren. De bevolking kan 
nog steeds bezwaarschriften in
dienen. 

Lauw^ers: ,,De mensen hier zijn 
gewoon woest. Om dan nog te 
zwijgen over de bezwaren tegen 
dat tracé langs de EI9 op het 
vlak van milieu en ruimtelijke 
ordening, en w ât betreft de 
kostprijs. Dat gaat miljarden en 
miljarden kosten, terwijl de 
NMBS zoveel verlies maakt en 
zijn binnenlands net verwaar
loost." 

(Pdj) 

onderzoek' «^^^^.^..j^iiHal 

Boekenbijlage 
Een nieuwe boekenbeurs, een 

nieuwe boekenbijlage. Interviews 
met Harry Mulisch, Paul Mennes 

en Stefaan van de Bremt; een 
portret van Hugues C. Pemath en 
reportages: Vlaamse boekhandels, 
leesklubs, boeken-voor-de-goede-

zaak. Deze week in Knack. 

Speciaal Reizen 
Dwars door Australië. Lekker eten 
in Hamburg. Naar de tamtams van 
Toubacouta. Het abc van de skier 
En: de tofste bestemmingen uit het 

gigantische aanbod winter- en 
zomervakanties. Deze week in de 
reisspecial van Weekend Knack 

En verder: 
- Interview met WiUy Claes. -
Gesprek met kultuurminister 
Luc Martens. - Dokument: 50 
jaar VN. - Nomadenstammen 

versus safantoensten. - Wereld: 
De zwarten in de VS, Italië, 

Kroatië. - Kunst uit de 
psychiatrie. - Acht Vlaamse 

schrijvers op een rij. 

Knack 
ELKEWOESSDM.n.WOV 
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DE PERS OVER „HERSENS OP Z'N VLAAMS": 

/ / EEN SPITSE DOSIS VLAANDEREN" 

O
p donderdag 28 september 
stelde de Volksunie „Her
sens op z'n Vlaams " voor, 
het boek waarin 50 min of 

meer bekende Vlamingen hun 
visie op het Vlaanderen van 
morgen geven. De uitgave -werd 
in de pers vrij gunstig onthaald, 
vandaag kunnen wij de lezer een 
vogelvlucht-overzicht geven 
van de reakties in de pers. On
dertussen was er ook de VNOS-
uitzending die integraal aan de 
uitgave was gewijd en schreef 
pater Versteylen er zijdelings 
een Kartouch over („Kartouch 
& zijn Vlaamse Land") in Gazet 
van Antwerpen, 2 okt. j.1. 
Hier onze selektie uit de kran
ten: 
- In Het Belang van Limburg 
merkt Mark Platel op: „Alles bij 
mekaar, een boeiende staalkaart 
van het Vlaamse intellektuele 
leven van vandaag." 
- Het Belguch Idraè'Utuch Week
blad noteert dat het de Volksunie 
siert „dat ook een joodse Vla
ming (Lxjuis Davids, red.) ge
vraagd werd zijn mening over 
het Vlaanderen van morgen te 
geven." 

- 'tPallieterke geeft een uitbreide 
recensie waarin Scripsi o.m. 
schrijft: „Het resultaat is een 
verzameling ditjes en datjes, 
zeer verzorgd uitgegeven, maar 
ook zeer ongelijk van waarde en 
betekenis. (...) E^n lijn hoeft 
men in een dergelijke bundel 
niet te zoeken, maar er zijn toch 
tenminste twee opmerkelijke 
politieke aanbevelingen uit te 
distilleren." 

De recensie gaat ook uitgebreid 
in op de vraag wat met ,,de-
mokratisch en ondemokratisch 
Vlaams-nationalisme" wel mag 
bedoeld worden en looft de bij
drage van Eric Defoort „die een 
pracht van een polemisch stuk 
heeft gepubliceerd over „pro
gressieve kreten", waarin hij de 
vloer aanveegt met de modieuze 
Vlaamse progressieven en hun 
clichématig woordgebruik." 
En 't Pallieterke besluit: „Voor 
dat stuk van Defoort alleen zou 
het de moeite ge'weest zijn 
„Hersens op z'n Vlaams " uit te 
geven." 

- In Journaal geeft Alark Gram
mens een beschouwing bij het 
tema van de nationalismen, 
waarbij hij stelt „het een goede 
zaak te vinden dat het Vlaams-
nationalisme uiteenvalt in een 
„rechtse" en een (laten we zeg
gen) „niet rechtste strekking." 
- ,,De meeste gastauteurs spa
ren hun kritiek niet, ook niet op 
de kleine kanten van de zo
genaamde Vlaamse strijd en op 
de soms opgeblazen kommu-
nautaire tegenstellingen." 
Maar L.M. in Het Volk zegt er 
niet bij %vat onder „zogenaamd" 
en „soms opgeblazen" moet 
worden begrepen. 

- J a n Veestraeten brengt in Ga
zet van Antwerpen, naast een in
leidend artikel, een selektie van 
drie politieke bijdragen in het 
boek, afkomstig van Manu 
Ruys, Eric Defoort en Mark 
Grammens. 
- N D a in De Morgen: ,,Met een 
kwinkslag, vraagtekens en soms 
ongemene harde kritiek ven
tileren joernalisten, weten
schappers, kabaretiers, schrij
vers en kleinkunstenaars hun 
mening over het,,nieuwe Vlaan-

mm-

f' 
f. 

• , / 

Hersens 
^ - l - » Bekende Vlamingen 
Kj yj over het Vlaanderen 

"^ van morgen 

z n Vlaams 

van specialisten in allerhande 
materies — die niet noodzakelijk 
met de toekomst van Vlaan
deren te maken hoeven te heb
ben — verfrissende en zelfs grap
pige verhalen." 

- Wetstraatjoernalist Luc Neuc-
kermans in De Standaard: ,,Het 
werd een mooi assortiment van 
meningen over Vlaanderen, een 
hvre de cevet (een lievelings
boek dat op het nachtkastje ligt, 
een zgn. bedboekje, red.) voor 

wie graag inslaapt met een 
spitse dosis Vlaanderen." 
- In Wij-Jongeren, het lijfblad van 
V U J O , merkt Arnold Peeters 
op: ,,...met dit boek doet de VU 
haar reputatie van ongebonden, 
open en toekomstgerichte partij 
weer alle eer aan. En het is ook 
lovenswaardig dat de partij, ook 
in deze feestdagen, met beide 
voeten op de grond blijft 
staan." 

(mvl) 

EN NU 
DE REPLIEKEN 

deren". Sommige auteurs stellen 
zich de vraag wat die Vlaamse 
identiteit eigenlijk is." 

En De Morgen citeert kabaretier 
Geert Hoste: „Gebabbel over 

nationale eigenschappen is goed 
voor op café, maar verder heeft 
het niets om het lijf." 

- Het Nieuwsblad: „In het boek 
staan leerrijke beschouwingen 

Op de voorsteUing van ,,Her
sens op z'n Vlaams" drukte 
Bert Anciaux de wens uit dat 
het boek aanleiding zou geven 
tot een breed maatschappelijk 
debat. lïen verwachting die 
door alle verslaggevers in 
hoge mate werd gewaardeerd, 
het mag tot de verdienste van 
de VU worden gerekend dat 
zij de aanzet tot dit debat heeft 
gegeven. 

Luc Neuckermans bekom-
mentarieerde in De Standaard 
deze durf als volgt: „De 
Volksunie van Bert Anciaux 
krijgt eindelijk weer iets van 
die ohjke jaren toen in de 
partij alles mocht en kon." 

Om dit debat mogelijk te ma
ken wordt aan de VU-afde-
lingen de kans geboden zich 
het boek aan gunstige voor
waarden (400fr. vanaf min
stens 5 exemplaren) aan te 
schaffen zodat plaatselijke 
diskussies goed kunnen voor
bereid en georganiseerd wor
den. 
Wij van onze kant hebben een 
aantal Vlamingen naar hun 
mening gevraagd over de tek
sten in het boek. Vanaf vol
gende week beginnen wij met 
de publikatie van de rephe-
ken, het staat de lezer vrij in 
ons weekblad op deze teksten 
te reageren. 
Doen! 

BRUSSEL UITBREIDEN SLECHT VOOR LEVENSKWALITEIT 

DE START VAN 
EEN MOEILIJK PARLEMENTAIR JAAR? 

D
e eerste week van het 
nieuwe Brusselse parle
mentair jaar verliep niet 
rimpeloos. De verkiezing 

van de kommunautaire scherp
slijper Maingain als voorzitter 
van het F D F beroert blijkbciar 
de gemoederen. Dinsdag pu
bliceerde Gazet van Antwerpen 
een vraaggesprek met de mi
nister-voorzitter van de Brus
selse regering, Charles Picqué 
(PS). Hij heeft het blijkbaar niet 
gemakkelijk met de vele 
Vlaamse politici die hameren op 
verdere stappen in de staats
hervorming. In het interview 
zocht hij de oorzaak van Main-
gain's verkiezing in... Vlaande
ren! 

TERUGGEFLOTEN 
Armand De Decker (PSC), de 
nieuwe voorzitter van de Brus
selse Hoofdstedelijke Raad 
(BHR), was de tweede om zich 
Vlaams ongenoegen op de hals 
te halen. In zijn openingstoe
spraak vond hl) het nodig te 
stellen dat de Brusselaars nooit 
zullen dulden dat er wordt ge
raakt aan het bijzonder statuut 
van de faciliteitengemeenten. 
Hij oversteeg hiermee de be
voegdheid van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Na een 
schorsing, geëist door de on
dervoorzitter van de BHR, J a n 
Béghin (CVP), vroeg hij de be
wuste passage in het verslag te 

Voor Sven Gatz en de VU hcdtaat er niet zoietd aU een BnudeLe 
identiteit. Gatz ziet zichzelf ab een Vlamincj die in Brujuel wil 
samenleven en öamenboturen met meruien van verschillende kui
turen. 

schrappen. Dit publiek terug
fluiten bekoelde de kommunau
taire Ijver aan Vlaamse kant 
niet. CVP-raadslid Vandenbos-
sche eiste de dag erop in Het 
Laatste Nieuws dat het te rabiate 
F D F in de Brusselse regering 
zou vervangen worden door de 
PSC. Dit was geen triviaal po
litiek feit omdat de Franstalige 
en Nederlandstahge taalgroe
pen autonoom beslissen over de 

samenstelling van hun koalitie. 
Het was dan ook minister Cha-
bert die zijn eigen partijgenoot 
openlijk terugfloot. Het ont
lokte bij oppositielid Vanhengel 
(VLD) de uitlating „dat Van-
denbossche zijn cravate had 
moeten opeten". 

GEEN UITBREIDING 
De uitlatingen van Picqué, De 
Decker, Vandenbossche e.a. 

•wijzen op een sluipende kom
munautaire spanning die het po
litieke wereldje van de hoofd
stad beroert. Het was dan ook 
vanzelfsprekend dat hierover 
werd geïnterpelleerd en tussen
gekomen in de eerste plenaire 
zitting van dit werkjaar. In zijn 
tussenkomst wees VU'er Sven 
Gatz op de essentie van het 
hoofdstedelijk kommunautair 
debat. Voor hemzelf en de VU 
bestaat er niet zoiets als een 
Brusselse identiteit. Hij ziet 
zichzelf als een Vlaming die in 
Brussel wil samenleven en sa-
menbesturen met mensen van 
verschillende kuituren. Deze 
evidentie willen de voorzitter en 
sommige franstaligen blijkbaar 
niet aannemen. Zij zien Brussel 
niet als een hoofdstedelijk maar 
als een volw£iardig derde gewest 
waarin Franstaligen — als nu
merieke meerderheid — de plak 
zwaaien. Wie de Vlaamse im-
pakt in Brussel minimaliseert 
komt dan ook gemakkelijk tot 
uitspraken als zou Brussel nooit 
de hoofdstad van Vlaanderen 
kunnen zijn. Als slotbedenking 
hamerde Sven Gatz erop dat er 
nog andere dan kommunautaire 
argumenten zijn om Brussel niet 
uit te breiden naar de zes fa
ciliteitengemeenten. Het is so
wieso slecht voor de levens
kwaliteit in gelijk welke stad als 
die stad maar blijft uitdeinen. 

(svg) 

WOENSDAG 25 OKTOBER 1995 



HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 
Het VU-partijbestuur ver
spreidde maandag volgende 
persmededeling over de her
vorming van de Sociale Ze
kerheid: 

Jean-Luc Dehaene heeft het 
startschot gegeven voor de 
diskussie over de hervorming 
van de Sociale Zekerheid. 

O p een kongres van Vlaamse 
Ekonomen pleitte hij voor een 
geleidehjke hervorming van 
het stelsel. Geleidehjkheid 
mag echter geen alibi zijn om 
het bepalen van een projekt 
uit te stellen. De VU wil 
daarom waarschu'wen voor 
een gebrek aan visie. Het is 
levensnoodzakelijk dat het 
systeem aangepast wordt aan 
de nieuwe maatschappehjke 
noden en dat er ook op lan
gere termijn rekening gehou
den wordt met de budgettaire 
beperkingen. De doelmatig
heid van het stelsel moet 
voorop staan. Dit vergt een 
totaalvisie op de toekomst van 
de Sociale Zekerheid. Op de 
verhouding tussen solidariteit 
en verzekering. Op de be
voegdheidsverdeling tussen 
de federale overheid en de 
gemeenschappen en gewesten 
en op de financiering van het 
stelsel. Er moeten knopen 

doorgehakt worden. En dit 
komt in de eerste plaats het 
parlement toe. Het zijn de 
politici die, na een breed 
maatschappelijk debat met 
alle betrokkenen, dus niet al
leen met de traditionele so
ciale partners, de beslissingen 
moeten nemen en de verant
woordelijkheid dragen voor 
de nieuwe invulling van ons 
sociaal-zekerheidsstelsel. 

Het debat over de Sociale 
Zekerheid wordt één van de 
meest fundamentele debatten 
van de komende jaren. Nu 
moeten we keuzen maken 
voor de toekomst. Het dreigt 
weer een onderonsje te w^or-
den tussen regering en sociale 
partners. Diezelfde sociale 
partners blijken echter niet 
bereid mee te werken aan 
ernstige hervormingen. Bo
vendien is duidelijk gebleken 
dat zij zich zelfs blijven ver
zetten tegen de kommunau-
tarisering van kinderbijslagen 
en gezondheidszorgen. Zij 
leggen zo een h3'poteek op de 
toekomst van de volgende ge
neraties. Dit kunnen wij niet 
clanvaarden. Het parlement 
moet niet alleen het laatste 
woord, maar ook een belang
rijke inbreng hebben in dit 
debat. 

1 1 DE REGIO 
AKTIE VAN PAJOTTENLANDS JONGERENCENTRUM 

ALKOHOL EN 
WEEKENDONGEVALLEN 
BIJ JONGEREN 
Het Pajottenlands Jongeren
centrum start dit najaar met een 
kampagne rond alkohol en 
weekendongevallen bij jonge
ren. Deze kampagne wordt als 
volgt gevoerd: 

Tentoorutelling: Alkohol en 
weekendongevallen bij jonge
ren. 

Deze bestaat uit een reeks 
zwart-wit foto's van weeken
dongevallen met daaronder pas
sende uitspraken. 

De tentoonsteUing gaat door in 
Huize Zwartenbroek, Zwarten-
broekstraat 127 te Lennik. Van 
zaterdag 21 tot en met zaterdag 
28 oktober. 

De openingsuren zijn: 

— zaterdag van 9 tot 12 en van 14 
tot 16u. 

— maandeig van 9 tot 19u. 

— dinsdag van 9 tot 17u. 

— woensdag van 9 tot 17u. 

— donderdag van 9 tot 19u. 

— vrijdag van 9 tot 17u. 

— zaterdag van 9 tot 12 en van 14 
tot 16u. 

Binnen deze kampagne -willen 
wij de mogelijkheid bieden dat 
in jeugdhuizen, jeugdverenigin
gen en scholen dit onderwerp 
aan bod kan komen. 

Daarom kan men bij het Pa
jottenlands Jongerencentrum 
de video's gratis uitgeleend krij
gen: „Liever nuchtere jongens" 
en ,,Snelle jongens staan ner
gens stil". Deze video's \verden 
gerealiseerd door het Belgisch 
Instituut voor Verkeersveilig
heid en opteerden voor een re
alistische aanpak, p 

Alle beelden zijn uit de wer
kelijkheid gegrepen en zijn een 
geschikt middel om weekendon
gevallen bij jongeren bespreek
baar te maken. 

Misschien het belangrijkste 
kampagnemateriaal is een strip-
verhcial „E^n avondje uit" over 
het tema: Alkohol en weeken

dongevallen. Deze strip werd 
uitgewerkt door Hans Van-
neste, illustrator uit Tielt. 

E^n stripverhcial aangevuld met 
nuttige info lijkt ons een prima 
middel om jongeren op een di-
rekte manier aan te spreken 
over deze problematiek. 

Presentexemplaren liggen ter 
inzage op de tentoonstelling en 
op het Pajottenlands Jongeren
centrum, Kroonstraat 1, 1750 
Lennik, 02/532.14.41. 

Het stripverhaal is op het P J C 
tegen kostprijs te bekomen of 
door storting op het rekening
nummer 979-3544895-35 van 
het Pajottenlands Jongerencen
trum. Prijs: 100 fr. + 30 fr. 
verzendkosten. 

Deze kampagne loopt van 21 
oktober '95 tot januari '95 en zal 
buiten Lennik ook nog opgezet 
worden te Halle eind november 
'95, te Roosdaal tijdens de 
Kerstvakantie, te Dübeek in ja
nuari '96. 

„ONTNUCHTERING EN ZORG" 

HORMONEN-KONFERENTIE 
50 JAAR VN: EN DE VROUWEN? 

Op initiatief van Hormonen-
Overleg-Vlaanderen en Euro
parlementslid Jaak Vandemeu-
lebroucke wordt op maandag 6 
november a.s. een konferentie-
dag in het Europees Parlement 
georganiseerd over ,, Hormo
nen, een wetenschappelijke ont
nuchtering, een maatschappe-
hjk zorg". 

Het gebruik van groeibevor
deraars in de veeteelt is een 
probleem dat reeds menigmaal 
in de media belicht werd. Vooral 
België werd daarbij onder vuur 
genomen. Maar malafide vet
mesters kennen allang geen 
grenzen meer... ,,dankzij" het 
gebrek aan een doeltreffende 
Europese koördinarie inzake 
wetgevinig en kontrole. 

Nu komt daarenboven het pro
bleem dat de Verenigde Staten 
Europa onder druk zetten om, 
binnen het kader van 
GATTAVTO, het met-hormo
nen-behandeld vlees uit de VS 
in EU binnen te brengen. E^n 
mogelijk gevolg zou zijn dat 
Europa eraan denkt haar hor
monenverbod op te heffen. 

Dïiarom wordt een Konferen-
tie-dag georganiseerd, om maat
schappelijke organisaties pu
bliekelijk tot opinie-vorming te 
brengen. 

Bedoeling is om andere signalen 
te laten klinken, dan de puur 
toxikologische argumenten. 
Daartoe werden meerdere spre
kers vanuit een sociale, land
bouwkundige, milieu, dieren
welzijn en filosofische achter
grond uitgenodigd. De bedoe

ling van de dag is niet om tot een 
louter ja/nee-debat te komen, 
maar een antwoord te vinden op 
de vraag ,,Hoe kunnen we het 
maatschappelijk draagvlak ver
sterken inzake deze problema
tiek?". 

PROGRAMMA 
9u.30-9u.40: Welkom door EP-
lid Jaak Vandemeulebroucke. 

9u.40-I0u.: Toonzetting en be
denkingen vanuit konsumen-
tenhoek door Eva Brumange 
(KAV) 

10u.-10u.30: Stand van zaken — 
GATT en EU — inzake Ame
rikaans met hormonen behan
deld vlees, door een vertegen
woordiger van de Europese 
Kommissie. 

1 Ou.30-Hu.: E^n kritisch we-
tenschappehjke reflektie door 
prof.dr. Jef Raus (L. Willen
sinstituut, Diepenbeek). 

Koffiepauze. 

I l u . l 5 - l l u .45 : Alleen een 
breed kwaliteitsbegrip volstaat, 
door publicist Wiel Hensgens. 

I lu.45-12u.l5: Internationale 
handel, interne produktiewijzen 
en -strukturen door prof. Snees-
sens (UCL-Louvain-la-
Neuve). 

Lunchpauze. 

14u.30-15u.: Probleem van de 
individuele boer..., door vee
houder Jos Steenhuis. 

15u.-15u.l5: Praktijkervaring 
in het hormonenvrij cirkuit in 
Vlaanderen door Jef Geldof 
(Plattelandsontwikkeling). 

15u.l5-16u.45: Rondetafel 
m.m.v. Anita Idel (veearts — D), 
Willem Graefe zu Baringdorf 
(boer en EP-hd — D), verte
genwoordiger van CPAQ, Ge
orges Pope (landbou^vattaché — 
VS) en Willem Zerk (dir. US-
Meat Export Fed.). 

16u.45-17u.: Konklusies door 
Jaak Vandemeulebroucke. 

INSCHRIJVINGEN 
Iedere konsument is welkom, 
ook vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties 
(milieu-, derde v^^ereld-, ver
bruikersorganisaties); van sek-
toriële organisaties (landbouw-
verenigingen, en van veevoe
derfabrikanten tot slagers); van 
de ambtenarij (Landbouw, 
Volksgezondheid; IVK, Ekono-
mische Zaken); van de kabi
netten van Landbouw en Volks
gezondheid (zowel op het fe
derale als op het Europees ni
veau). 

De deelname aan de studiedag 
IS gratis. Inschrijven vooraf is 
verplicht bij: Geert Lambert, 
MAE 7.15 of Bart Staes, M O N 
2.30, Belliardstraat 97, 1047 
Brussel. Tel. 02/284.51.87. Fax: 
02/284.91.87. 

Het Europees Parlement is be
reikbaar met het openbaar ver
voer. Vlakbij liggen de NMBS-
stations Schuman/Leopolds-
wijk en het metro-station Alaal-
beek. 

{Hormonen-Overleg is een tijdelijk 
overleg van: Bond Beter Leef
milieu, Coopibo, KAV, Platte
landsontwikkeling, VAC, Wer
vel). 

Op 28 november 1995 orga
niseert de Nederlandstalige Na
tionale Vrouwenraad (NVR) de 
studienamiddag „E^n halve 
eeuw Verenigde Naties. En de 
vrouwen?" in het kader van het 
50-jarig bestaan van de U N O . 

De jongste jaren wordt er steeds 
meer aandacht besteed aan de 
positie van de vrouw in de ver
schillende VN-konferenties. 

Het is de bedoeling op deze 
studienamiddag na te gaan in 
hoeverre deze konferenties echt 

iets veranderen aan de situatie 
van vrouwen. 
Ook wordt het Jaarboek van de 
Vrouw 1995, ditmaal gewijd aan 
het tema „50 jsiar Verenigde 
Naties. En de vrouwwen?", voor
gesteld. 
c& Deelname aan de ^tudiena.-
middag ko>)t 400 fr. (dokunten-
tatiemap + 1 exemplaar van het 
Jaarboek van de Vrouw 1995). 
De tftudienamidda gaat doo In 
De Amazone, Middaglijnjtraat 
10, 1040 Briui^el, van 13u.30 tot 
16u.30 Info: 021229.38.14. 

VLAAMS-BRABANT 

OKTOBER 
Vr. 27 SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM: Open gespreksavond 
met gedeputeerde Herman Van 
Autgaerden en Gerda Raskin. Om 
20u. in restaurant De Valk te Scher-
penheuvel over het beleid in 
Vlaams-Brabant. Tevens gemeen
teraad om 20u.30 in Stadhuis, 1ste 
verdieping. Info: Robert Janssens 
(013/78.19.21). 

Za. 28 TIENEN: Kom eens lekker 
eten voor 200 fr. Spagetti- en dans
avond. Vanaf 19u. in Parochiecen
trum te Kumtich. Org.: VU-Tie-
nen. 

Zo. 29 AARSCHOT: Jaarlijks 
pannekoeken- en smoutebollenfes-
tijn. Van 14 tot 20u. in de pa
rochiezaal van Langdorp-Centrum. 
Org.: VU-Aarschot. 
Zo. 29 KORTENBERG: 5de Eet
festijn in Parochiecentrum (ICloos-
terstraat, naast de kerk) Korten-
berg van 1 lu.30 tot 15u. Org.: VU-
Kortenberg. 

NOVEMBER 
Za. 4 RUISBROEK: Boerenker-
mis met stoemp, kip, gegarneerd 
vcirkensgebraad en andere boeren-
kost. Van 18 tot 22u. in Paro

chiekring, Kerkstraat 31. Ook op 
5/11 van 12 tot 19u. Org.: VU-
Ruisbroek. 

Zo. 5 OUD-HEVERLEE: Ont
dek één van de mooiste streken van 
Vlaams-Brabant, te voet (6km) of 
per fiets (20 en 40 km). Vertrek en 
aankomst in Don Bosco Oud-He-
verlee. Per auto: vertrek vanuit 
Tienen, Oude Kazerne, aankomst 
in Oud-Heverlee. Info: Bert Van
hamel (40.45.57) of Ciska Proost 
(47.13.23). Org.: VU-Oud-Hever-
lee en VU-Tienen. 

Do. 9 OVERUSE: Gespreks
avond met Bert Anciaux en Etienne 
Van Vaerenbergh over De Volks
unie in het Vlaanderen van morgen 
en de problematiek van Vlaams-
Brabant. Om 20u. in KC Den 
Blank. Org.: VU-Overijse. 

Za. 11 DIEST: 11 november-her-
denking. Om llu. mis in de pa
rochiekerk St.-Martha. Na de mis 
feestmaal in Resto-Diest, Halen-
sebaan 143. Statutaire vergadering 
om 15u. Deelname eetmaal: 500 
fr.p.p. Inschrijven voor 6/11 bij 
Paul Maes (013/31.24.93), André 
Peeters (013/31.14.86) of Maurits 
Sels (013/31.23.66). Org. VOS en 
IJzerbedevaartkomitee-Diest. 
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m r DE REGIO 
WESTVLAAMSE SEIZOENARBEID 
1900-1920: 

REIZEN OM TE 
WROETEN 
Half december verschijnt Reizen 
om te wroeten; We^tvlaanue jei-
zoenarbeSer^ in Frankrijk - Periode 
1900-1920 van de hand van Géry 
Cappon, jarenlang bestuurslid en 
sekretaris van de VU-afdeling 
Zedelgem. In het eerste deel 
behandelt het werk de West-
vlaamse vereniging voor sei
zoenarbeiders, het t\veede deel 
is volledig gewijd aan volkse 
gebeurtenissen en anekdoten. 

Géry Cappon: „Ik heb deze dtudie 
geschreven vanuit een Mciale di
mensie van het Vlaanue volk, waar
uit duidelijk blijkt dat het niet altijd 
'hoogdagen' zijn geweedt voor de 
Vlamingen. De gedchiedenu) van de 
kleine man heeft mij altijd bezig 
gehouden." 

Geïnteresseerden kunnen het 
boek bestellen. Voor 15 novem
ber bedraagt de intekenprijs 480 
fr., erna betaalt de belangstel
lende 600 fr. Verzendingskosten 
bedragen 100 fr. te storten op 
het rekeningnummer 880-

JONG VU-VOLK IN HASSELT: 

POLITIEK MET DURF 

2661501-62 met de vermelding 
'Reizen om te wroeten'. Het 
boek verschijnt half december. 

c» Voor meer informatie zich 
wenden tot Géry Cappon, Pa-
trijzenhoek 9, 8210 Zedelgenu 

CENTRUM RYCKEVELDE IN HET FRANS 

Op 20 oktober interpelleerde 
Wilfried Vandaele (VU) in de 
Westvlciamse provincieraad. 
Onderwerp was een studiedag 
over de onderwijssamenwer
king met Noord-Frankrijk die 
op 4 oktober door het Centrym 
Ryckevelde (Damme) werd ge
organiseerd. 

Op de uitnodiging stond dat 
„om praktische redenen de stu
diedag volledig in het Frans zou 
verlopen". Bovendien ver
meldde de uitnodiging dat de 
studiedag i.s.m. de provincie en 
in het kader van het Europese 
Interregprogramma gebeurde. 
Bovendien traden er sprekers 
van de provincie op. 

Vandaele noemde het vooral — 
„met alle respekt voor Rycke
velde" — een voorbeeld van wat 
Europese samenwerking niet 
is. 

Gedeputeerde mevr. Van der 
Stichele-De Jaeghere (CVP) 

antwoordde dat niet alles in het 
Frans was verlopen aangezien 
de afgevaardigde van de Franse 
ambassade op de bewuste stu
diedag Nederlands sprak en ze 
beklemtoonde dat het niet om 
een initiatief van de provincie 
zelf ging. 

De heer Coryn van de VLD-
oppositie zei dat deze woor
denwisseling hem irriteerde, 
y Ryckevelde is een Europees 
instituut, en de officiële Eu
ropese talen zijn het Frans en 
het Engels", aldus Coiyn. 

Vandaele noemde dat onzin. 
Gedeputeerde Defreyne (SP) 
tenslotte bedaarde de gemoe
deren. Hij besloot dat Rycke
velde duidelijk in de fout was 
gegaan. Het centrum zal door 
de provincie op zijn pUchten 
worden ge\vezen. 

Senator J a n Ixiones kaartte het 
incident ook aan op het niveau 
van de Vlaamse regering. 

ADRENALINE VOOR VU-DAMME 
VU-Damme stelde op 13 ok
tober haar nieuwe bestuurs-
ploeg samen voor een periode 
van 3 jaar. Voorzitter: ReinhUde 
Verbruggen; ondervoorzitter: 
Mariette Snauwaert; sekretaris: 
André Verhelst; penningmees
ter: Luc Reckelbus en PR-man 
Johan Dessein. Daarnaast 
zorgt Ides Bulcke voor pro
paganda en het nodige plak-
w^erk. Haar leden zijn naast hun 
VU-lidmaatschap in tal van an
dere verenigingen aktief waar 
zij het gedachtengoed van de 
Volksunie verder vertalen. Ver
draagzaamheid, rechtvaardig
heid en solidariteit zijn de voor
naamste pijlers waarop hun ak-
ties zijn gebaseerd. 

Het VU-bestuur werkt regel
matig mee aan de aktualisering 
van het te volgen beleid zowel 

op gemeentelijk, provinciaal als 
nationaal vlak. 

Verkeersveiligheid, milieube
leid, onderwijs, ruimtelijke or
dening, jeugd'werking, kuituur; 
het zijn stuk voor stuk belang
rijke beleidspunten die onze 
aandacht krijgen. Op 9 decem
ber richt VU-Damme een avond 
in voor haar leden- en vrien
denkring in zaal Heldewijs te 
Lapscheure. De avond vangt 
aan om I8u.30 en op het menu 
staan haring met kazakken. 
Speciale gast is Vlaams raadslid 
Jean-Aïarie Bogaert die komt 
spreken over de werking van 
het nieuwe Vlaams parlement. 
Kaarten aan 250 fr. zijn te be
komen bij de bestuursleden. 

Voor inlichtingen, vragen en 
dienstbetoon kan men steeds 
terecht bij het bestuur. 

Op vrijdag 13 oktober j.l. had
den de VU-jongeren uit Hasselt, 
i.s.m. VUJO-Limburg, alge
meen VU-voorzitter Bert Anci-
aux uitgenodigd voor een ken
nismakingsavond. Voorzichtige 
ramingen binnen het V U J O -
bestuur hadden gehoopt op 30 
tot 40 aan%vezigen. Hij — het 
Hasseltse bestuur telt helaas 
nog altijd geen vrou^velijk talent 
in zijn rangen — die meer voor
spelde, werd een beetje mee
warig bekeken. Te vroeg, zo 
bleek: meer dan 70 geïnteres
seerde jongeren hadden de weg 
naar het te kleine zaaltje in het 
C.C.Hasselt gevonden. Wat 
volgde was een boeiend debat 
•waarbij, VU-getrouw, geen hei
lige huisjes gemeden werden. 
Ook niet als ze gebouwd waren 
door 'warmbloedige architek-
ten' zoals de VU-voorzitter 
Frieda BrepoeL omschreef. Even 
later vervoegde de bestendig af
gevaardigde het pubhek... 

Stijn DanieL, die de eer had de 
avond te mogen inleiden, hield 
het hl] een korte voorstelling 
van V U J O en gaf daarna het 
woord aan Bert — 'Noem mij 
maar Bert' — Anciaux. De voor
zitter weet de jeugd, met zijn 
jong imago en zijn frisse ideeën, 
te boeien. De rode draad in zijn 
uiteenzetting over de VU en 
over het demokratisch natio
nalisme ervan vî as een pleidooi 
voor meer durf in de politiek. 
Oeverloos vergaderen noch 
spektakulaire akties volstaan 
om daad-werkelijk en snel ver
anderingen door te voeren. Po
litiek moet de geesten wakker 
schudden. Wie haar bedrijft 
moet daar geduld voor hebben 
en moet niet schuwen opnieuw 
de straat op te g£ian. Als het 
moet van deur tot deur. 

VRAAG EN ANTWOORD 
Tijdens de vragenronde viel 
vooral op dat de aanwezige jon
geren — veel bekende, maar ook 
een groot aantal nieuAve gezich
ten - politiek zeer goed ge
ïnformeerd waren. Dingen die 
hen bezighouden zijn, naast an
deren, drugs, de politieke me-
diatisering, het onderwijs, ... 

Op het jongste VU-ledenkon-
gres (maart '95) kon een pro
grammapunt over de legalise
ring van het gebruik van soft
drugs maar met een nipte meer-

Elen "warmbloedige architekt" hangt aan de hekkens van de Frarue 
amhoööade tegen de kernproeven op Mururoa te protesteren. 

derheid weggestemd w^orden. 
Ook tijdens het debat in Hasselt 
liepen de meningen daarover 
uiteen. Is het, bievoorbeeld, niet 
zo dat de overgang van soft-
naar harddrugs snel gemaakt is 
(de zgn. stepping stone-theo-
rie). „Nee," aldus de voorzitter 
w^aarvan geweten is dat ook hij 
al wel eens roze olifantjes heeft 
gezien, „al zijn er uitzonderingen. 
Daarbij dient een duidelijk onder
scheid gemaakt te worden tussen soft 
en hard: onder de eerste kategorie 
vallen enkel hasj en marihuana. Of 
en op welke wijze die gelegalLteerd 
kunnen worden moet nog nagegaan 
worden. Veel meruen denken bij 
drugs meteen aan spuitende ver
slaafden, maar alkohol en tabak 
zijn ook verslaven en richten ook veel 
ellende aan." 

Over de numerus clausus, voor 
o.a. studenten Geneeskunde, 
bestaat binnen de VU geen 
eensgezindheid. Veel jongeren 

WEST-VLAANDEREN 

OKTOBER 

Wo. 25 BRUGGE: Videofilm van 
Jozel Bulcke over ,,De 4 jaar
getijden om en rond de koude keu
ken " en filmflitsen dan VWG-dag-
uitstappen en -aktiviteiten. Om 
15u. in de Magdalenazaal, Violiers
traat 7. Samenkomst vanéif 14u. 
Nadien koffietafel. Org.: VWG-
Brugge. 

Do. 26 IZEGEM: Prof. Els de 
Bens over ,,De commercializering 
van de media". Om 20u. in de Bar 
Muziekakaderaie, Kruisstraat 15. 
Prijs; 50 fr., abo's gratis, Org.: 
VSVK. 

Vr. 17 KORTRIJK: VU-Bestuurs-
verkiezingen van 17 tot 20u.30 in 
West-Flandria, Gwijde van Na-
menstraat 7. Met voorstelling boek 
,,De repressie en de internerings
kampen in het Kortrijkse' van 
Joost Ballegeer. 

Vr. 27 VEURNE: Causerie senator 
Jan Loones: ,,De Vlaamse politiek 
nat gewogen ". Om 20u. in St-Jans-
studio. Org.: WB-Veurne-West
kust. 

NOVEMBER 

Wo. 8 IZEGEM: V-Club voor jong 
volwassenen: ,,Slapen, hoe wat en 
wanneer?". Om 19u.30 in Paters-
klooster, Roeselaarsestraat. Inkom 
50 fr. Org.: Vlanajo. 

Do. 9 ROESELARE: Dirk De-
meurie over „IJzerbedevaartkomi-
tee-Oorlog of Vrede?". Om20u. in 
't Laag Plafond, Noordstraat 211. 
Org.: Rodenbachkring. 

Wo. 11 IZEGEM: V-Club voor
kinderen: Kerstkaarten en enve-
loppes. Om 13u.30 in de Omme
gangstraat 5. Meebrengen: lijm, 
schaar, stiften, linten. Inkom 50 fr. 
Org.: Vlanajo. 

ervaren zon beperking als be
dreigend: de vrijheid van stu
diekeuze komt in het gedrang, 
de demokratizering van het on
derwijs (gelijke kansen voor ie
dereen) w^ordt, nog meer, te
ruggeschroefd, ... Bert voerde 
aan dat er 'iets' moet gebeuren — 
Geneeskunde studeren kost de 
gemeenschap veel geld, er zijn 
teveel artsen, ... — en dat voor 
het bereiken van een akkoord 
alle -waardevolle ideeën, van 
welke aard ook, in overweging 
moeten genomen worden. 

De inmiddels wakkere, maar 
dorstige, geesten zetten het de
bat voort in het kafetaria van het 
C C , onderwijl een door V U J O 
aangeboden harddrug nutti
gend. De eerste kennismakings
avond was een experiment, 
maar dan wel één van de ge
slaagde soort. 

(gv) 

POSTZAK 
VERDWENEN 
Woensdag 18 oktober j.l. 
werd voor de deur van het 
algemeen VU-sekretariaat 
op het Barrikaden een post
zak ontvreemd. Iedereen 
die vorige week op maan
dag en/of dinsdag „iets" 
njiar de diensten van het 
VU-sekretariaat heeft ver
stuurd wordt dringend ver
zocht kontakt op te nemen 
met Guido De Backer 
(02.219.49.30). Zo kan ach
terhaald worden of uw zen
ding wel of niet is aan
gekomen. 

Bij voorbaat dank! 
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Uïï DE REGIO 
LIMBURG 

OKTOBER 
Do. 26 BILZEN: Provinciale 
FW-vergadenng. Om 20u. in Ta
verne-zaal Edelweiss, Sint-Lam-
bertuslaan 46. Johan Sauwens 
spreekt over „De werking en het 
belang van het Vlaamse parlement". 
Inkom gratis. 

Za. 28 RIEMST: Bal van bur
gemeester Jan Peumans Vanaf 
20u in zaal Kloosterhof Lafelt Vlij-
tingen. Orkest- Max Blanco. Inkom 
ISOfr., w k 100 fr. 

NOVEMBER 

Za. 18 ZOLDER: Bal VU-Lim-

burg. Vanaf 20u. in Kultureel Cen
trum te Zolder. Met voorstelling 
nieuw bestuur. Verdere info volgt 
later. 

Zo. 26 HASSELT: Herdenking 
Limburgs Offer voor Vlaanderen. 
Om 14u. mis in St.Lambertuskerk 
(Kiewit-Hasselt) Om 15u. koffie
tafel en tafelrede. 

Vooraf inschrijven door storting 
van 350 fr. op rek.nr. 456-9578921-
04 van Herdenkingskomitee, Lis-
bloemstr. 31 te Hasselt. Tel. 
011/21.13.88 (R. Vanheusden). 
Koffietafel in zaal De Binder, naast 
kerk. 

VU ORGANISEERT WANDELING EN HOORZIHING 

HOE (ON)VEILIG IS AARTRIJKE? 

OOST-VLAANDEREN 

De nieuwe inrichting van het 
centrum van Aartrijke is heel 
mooi maar jammer genoeg heel 
gevaarlijk voor fietsers. 
Daarom stelt VU-Zedelgem op 
zondag 19 november a.s. haar 
alternatief verkeersplan een 
,,fietsveilig Aartrijke" voor. VU-
Zedelgem wil iedereen laten 
zien hoe groot de bestaande 
risiko's zijn en hoe deze kunnen 
verminderd of vermeden wor
den en dit zowel voor de fietsers 
die in het centrum van Aartrijke 
moeten zijn als voor de fietsers 
die eigenlijk alleen het centrum 
willen pcisseren. 

Iedereen wordt daarom uitge
nodigd voor een wandeling 
langs dit ,,alternatieve fiets- en 
wandelpad", en dit op zondag 
19 november a.s. Wij verza
melen en starten met de wan
deling om lOu. aan bakkerij 
,,De Kaaie", Brugsestraat te 
Aartrijke. 

Aansluitend op deze wandeling 
is er om 11 uur een openbare 
hoorzitting in de Taverne Ge
meentehuis, Eernegemstraat 1 
(tegenover de kerk) met als cen
traal tema „Verkeersonveilig
heid te Aartrijke". Hierbij zal 
het alternatief nogmaals worden 

voorgesteld door middel van vi
deomontage en overheadprojec-
tie. Meteen beteket dit ook dat 
iedereen voorstellen kan doen 
om dit verkeersalternatief nog 
beter en nog rijper te maken. 
Ook voorstellen over andere za
ken en punten van kritiek op het 
beleid zijn welkom op deze 
hoorzitting. Speciaal daarom zal 
naast onze plaatselijke VU-
mandatarissen ook parlements
lid Jean-Marie Bogaert, lid van 
het Vlaamse parlement, aanwe
zig zijn. 

(jb) 

OKTOBER 
Wo. 25 GENT: Provinciale F W -
vergadering. Om 20u. in Taverne-
zaal Oliver Twist, Sint-Baafsplein 
8. Elke Sleurs spreekt over ,,De 
werking en het belang van het 
Vlaamse parlement". Inkom gratis. 

Za. 28 SENT-GILLIS: Volksunie
bel in zaal 't Palet, Kerkstraat 58 te 
9170 Sint-Gillis. Deuren: 20u.30. 
Toegang: 100 fr. Org.: VU-Groot-
Sint-GilUs. 

Za. 28 NINOVE: Wafelenbak in
gericht door VWG-Ninove in zaal 
Pallieter te Outer. Vanaf 16u. 

NOVEMBER 

Za. 5 HERZELE: Volksunie Eet
festijn in zaal Da Vinci te Res-

ANTWERPEN 

OKTOBER 
Wo. 25 TURNHOUT: Provinciale 
FW-vergadering. Om 20u. in CC 
De Warande, Warandestraat 42. 
Els Van Weert spreekt over „De 
werking en het belang van het 
Vlaams parlement'. Inkom gratis. 

Do. 25 WOMMELGEM: Thaise 
avond. Om 20u. in zaal Familia 
(zaal 2), A. Mortelmansstraat 18. 
Org.: DF-Wommelgem. 

NOVEMBER 

Wo. 8 BERCHEM: Bezoek met 
F W aan de tentoonstelling in de 
katedraal. Onkosten 320fr.p.p. + 
gids. Inschrijven bij P. Cauwen-
bergh (239.66.21) vóór 20/10. 

Vr. 10 LIER: Balderijklap. Spran
kelende gesprekken met Kns Van 
Dijck. Om 20u. in zaal VNC, Ber-
larij 80. Org.: VUJO-Neteland. 
Info: Els Van Weert (488.26.88). 

Vr. 10 MORTSEL: FW-Mortsel 
brengt geleid bezoek aan Schoon-
selhof in Deurne. Vertrek te Mort-
seloml3u.30 Info: 455.17.76. 

Zo. 12 BRASSCHAAT: Vanaf 14u. 

ZOEKERTJES 

• VLAAMSE G R O T E N -
Sinds geruime tijd volg ik met 
belangstelling de Vlaamse kui
tuur, graag zou ik nog meer 
willen weten over onze leef
gemeenschap. Met bijvoorbeeld 
veel aandacht voor mensen als 
Korneel Heymans (Nobelprijs
winnaar), Dirk Frimout (astro
naut), Justus Lipsius (jezuïet), 
Simon Stevin (wis- en natuur
kundige), kortom personen die 
Vlaanderen naam en faam heb
ben gegeven. 

Alle informatie, dokumentatie, 
adressen en advies zijn van 
harte welkom bij: Jean-Pierre 
Eggermont, Ankerstraat 76-78, 
9100 Sint-Niklaas. 

segem. Vanaf 19u. Ook op 5/11 
vanaf 12u. Deelname 400 fr., -12j. 
150 fr. (soep, kalkoenfilet of var
kensgebraad). Org.: VU-Groot-
Herzele. 

Zo. 12 GENT: JaarUjks leden- en 
vriendenfeest van VU-Gent-Cen-
trum-Zuid. Om llu.30: aperitief; 
12u.30 gelegenheidstoespraak L. 
Decaluwe; 13u. Noors Visbuffet 
(460 fr.p.p. - kinderschotel/kip 200 
fr.); 14u.30 uitreiking prijzen wan
delzoektocht. In de Basisschool 
Sint-Paulus. Smidsestraat 76, Gent. 
Inschrijven vóór 8/11 en info bij R. 
Roels (09/222.72.37)/ 

Di. 21 NINOVE: VWG-verga
dering en koffietafel om 14u.30 in 
zaal Pallieter te Outer. 

programma met de Baskische zan
ger Peio Ospital in de Ruiterhal van 
de Hemelhoeve Org.: vzw Vlaams 
Huis in Baskenland. Reservatie en 
info: Walter Luyten 03/482.11.93, 
fax 03/482.44.58. 

Vr. 17 HEIDE: VU-feest in de 
Parochiezaal van Heide. Aanvang 
19u.30 met gratis aperitief. Uit
gebreid koud buffet en dansavond. 
Inschrijven aan 600 fr.p.p. vóór 
12/11 (666.48.35). Eregast: Kris 
Van Dijck. Dansavond vanaf 
22u.30 (inkom gratis). 

Vr. 17 TONGERLO/WES-
TERLO: Frank Seberechts stelt 
zijn boek ,, Ieder zijn zwarte" voor. 
Om 15u. in Kapellekeshoef. Toe
gang vri). Org.: SMF-Kempen. 

Za. 18 BERCHEM: Jaariijkse 
kwas o.l.v. Bob Bolsens in het Cult. 
Centrum, Driekoningenstraat 126 
(zaal poly II). Max. 6 pers. per 
ploeg, deelname 100 fr.p.p. In
schrijven bij T. Van Gelder 
(03/321.19.86). 
Org.: Vlaamse Kring Berchem. 

• H E I R B A U T - Reeds enkele 
maanden is een werkgroep be
zig met de voorbereiding van 
een historisch familiefeest voor 
alle afstammelingen van Johan
nes Heirbaut uit het Land van 
Waas. 

Omdat elke Wase Heirbaut (en 
zijn of haar afstammelingen), 
van het voorouderpaar Joannes 
Heirbaut-Maria Piessens (ge
huwd op 1 juli 1696 in Sint-
Niklaas) afstamt worden alle 
afstammelingen gevraagd kon-
takt op te nemen met André en 
Lea Vandermeulen-Opgenhaf-
fen. Slagmolenstraat 44, 9100 
Sint-Niklaas, tel. 05/776.67.04. 

OPROEP VU-ARR. 
ANTWERPEN 
VU-leden uit het arrondisse
ment Antwerpen die geen lid 
zijn van een afdelingsbestuur en 
menen een waardevolle inbreng 
te kunnen doen bij de werking 
van de arrondissementsraad, 
kunnen zich kandidaat stellen 
voor koöptatie in deze raad. 
Gemotiveerde kandidatuurstel
lingen dienen vóór 9 november 
a.s. ingediend te worden bij 
Koen Pauli, sekretaris VU-arr. 
Antwerpen, Paleisstraat 133 te 
2018 Antwerpen (fax 
03/238.82.08). 

De koöptatie gebeurt tijdens de 
vergadering van de arr. raiad op 
17 november e.k. 

EEN 

ADVERTENTIE 

IN WIJ EN DE 

TOEKOMST 

RENDEERT 

02/219.49.30 

POLITIEKE 
KARTOENS 
IN OOSTENDE 

WILLY WIST 
VAN NIETS! 

Karl Meersman, die sinds 1987 
als kartoenist voor Trend,) Ma
gazine werkt, ontwikkelde in de 
loop der jaren een zeer her
kenbare, virtuoze en unieke te-
kenstijl, uitgevoerd in ge
mengde techniek, die vooral het 
best tot uiting komt in zijn mees
terlijke karikaturen. Zijn over
tuigende, scherpe spotprenten 
behelzen niet alleen politici 
maar ontleden ook de „captains 
of industry", waarmee hij trou
wens de eerste in ons land is. 
Meersman werpt aldus een erg 
ludiek licht op het politieke en 
ekonomische leven van het 
jongste decennium in ons land. 
In Oostende wordt hiervan een 
schitterend overzicht gebracht. 
Een frisse en ironische tentoon
stelling. 

c»Kartoenj van KarlMeerdittoM 
in bet Prov. Museum voor Mo
derne KuTMt, Ramedtraat 11 te 
Oostende. Tot 3 december '95. 
Alle dagen van 10 tot ISiu, 
maandag gefloten. 

GEWONNEN! 

LAARNE-KALKEN-
TOMBOLA 
Uitslag van de tombola ver
bonden aan de ingangskaarten 
van het Groot VU-Herfstbal: 
1. Hesp: 85; 2. Salami: 298 
(reeds afgehaald); 3. Sportzak: 
283; 4. Drijfkaars: 126; 5. Sa
lami: 117; 6. Bon van 500 fr.: 44; 
7. Fles porto: 49; 8. CD: 336; 9. 
Salami: 86; 10. Schrijfmap: 
512. 
Prijzen af te halen bij F. Van 
Imschoot, Bochtenstraat 44 te 
Laame (09/369.50.45). Dit tot 
15 december '95. 
De Volksunie van Laarne-Kal-
ken dankt iedereen die de af
deling gesteund heeft bij haar 
groot bal. 

^ 
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KÜIMIR 
DE HIMALAYA 

OP DE TROON VAN DE G • i EN 

H
oe on^vaarachtig het ook 
moge klinken: aan het eind 
van de 20s te eeuw zijn er 
op deze planeet nog steeds 

gebieden waar nog geen mens is 
geweest. Enkele daarvan liggen 
in het Himalayagebergte: niet te 
bereiken valleien en bergtoppen 
van meer dan 6.000 meter hoog, 
verblijfplaats van de Goden. 
Zeer recent verscheen daarover 
een rijkelijk geïllustreerd boek. 

De Himalaya strekt zich uit 
over goed 2.500 km in India, 
Nepal en Tibet. In deze keten 
liggen alle toppen die hoger zijn 
dan 8.000 m, waarvan de be
kendste ongetwijfeld de Mount 
Everest of, in het Tibetaans, de 
Chomo Lungma, het 'land van de 
godin, moeder van de aarde'. 
Verder bevat het gebergte maar 
liefst 189 toppen tussen de 6.000 
m en 8.000 m, velen onder hen 
nog nooit beklommen. 

CHERRAPUNJI 

Het Himalayagebergte ont
stond — samen met de Alpen — 40 
miljoen jaar geleden. Door het 
botsen van 2 kontinentale pla
ten werden de steenmassa's als 
het ware in één duw en met een 
enorme kracht naar boven ge
stoten. Oceaanvalleien vi'erden 
bergen en op hoogtes van meer 
dan 8 km worden nog steeds 
fossiele resten van zeeorganis-
men gevonden. De effekten van 
de botsing zijn nog altijd merk
baar: het gebergte groeit nog 
steeds. Zelfs erosie door wind 
en neerslag houdt dat niet te
gen. 

Het klimaat is er onderhevig 
aan felle schommelingen: op de 
ene plaats regent het jaarlijks 
meer dan 12 meter (in Cher-
rapunji, klassieker in elke kursus 
Aardrijkskunde), aan de andere 
kant van dezelfde bergwand 
slechts 85 mm. In Chinees Tibet 
doen zich temperatuursver-
schUlen voor van 70 °C: 30 °C in 
de zomer, -40 °C in de winter. 
Deze bizarre weersomstandig
heden en de moeilijke toegan
kelijkheid van het gebied zorgen 
ervoor dat sommige bergdorpen 
gedurende meer dan 8 maanden 
per jaar in totale afzondering 
leven. De bewoners ervan heb
ben zich door de eeu'wen heen 
zelfs fysiek aangepast aan het 
klimaat: grotere longen, een 
sterker hart, ... 

Ook al waren er reeds ver-
kenningsekspedities voor de 
tocht van Marco Polo, het is pas 
sinds de jongste decennia dat de 
lokale overheden Westerse we
tenschappers met mondjesmaat 
toelaten in het gebied. Deze 
doen steeds nieuwe ontdekkin
gen en veel oude theorieën over 
het ontstaan van het gebergte 
worden dan ook in vraag ge
steld. 

Sportbeklimmingen zijn er nog 
maar sinds een goede eeuw. De 
meest tot de verbeelding spre
kende was ongetwijfeld die van 
de Mount Everest, genoemd 
naar Sir George Everest die in 
opdracht van de Britten me
tingen verrichtte in het gebied, 
door Edmund Hillary en zijn 
&]er^a. Norgkay Tenzing. Na 1953 
volgden nog velen hun voor
beeld. 

John Hunt en Edniunc) Hdlary waren de eerdten om de Himalaya te overwinnen, ze werden in 1953 tot 
"dir"geadeld. Van de djerpa'd wad nog weinig dprake... 

DICHT BIJ GOD 
Dat niet alle toppen beklommen 
zijn heeft veel te maken met de 
religieuze waarde die de Hi-
malayabewoners hechten jian 
de bergen. De goden zouden er 
wonen. De Tibetaanse KalLu is 
de heiligste onder de heilige 
bergen, 6.700 m hoog en 'vader 
van de wereld'. Bij de rituele 
rondgang aan de voet ervan 
laten veel gelovigen het leven. 
Hun lichamen blijven liggen 
waar ze gevallen zijn, dicht bij 
god. 
In veel bergwanden zijn ge
beden gekrast opdat de trekkers 
veilig van hun tocht zouden 
thuiskomen. In het Westen zou
den veilige paden zijn aange
legd, zo niet in de Himalaya: dat 

de paden zo ontoegankelijk zijn 
is de wil van de goden, daar 
verander je dus niets aan. Hier 
verzet alleen geloof bergen. 
Langs de hele route vind je 
daarenboven gebedsmolentjes 
die mechanische geluiden voort
brengen opdat de reiziger ook 
zijn weg zou kunnen vinden in 
de dichte mist. 

In de grootste bergketen van de 
wereld leven hoofdzakelijk hin
does en bhoeddisten, elk gezin 
telt er wel een monnik. Veel 
kloosterkompleksen zijn uitge
groeid tot heuse gemeenschap
pen, bestuurd volgens feodale 
regels en volledig zelfvoorzie
nend. De boeren bewerken het 
land en schenken de monniken 
voedsel en onderdak. In ruil 

daarvoor besturen laatstge
noemden de gemeenschap en 
spreken zij recht. In het da-
gehjks leven van de boeren 
speelt de jak, een soort gedo-
mestikeerde os, een kruciale rol: 
als -werkkracht, als vervoermid
del, als kleding- en voedselbron. 
Zelfs zijn uitwerpselen ^vorden 
niet weggeworpen, maar ge
bruikt als brandstof. 

BEZET GEBIED 
De godsdienst kwam vooral in 
Tibet sterk onder vuur te liggen. 
Nadat de kulturele revolutie 
van Max) er huis had gehouden 
bleven er van de aanvankelijk 
6.000 kloosters nog welgeteld 
48 overeind, van de 110.000 
monniken nog 1.500 in leven, de 

Dalai Lama, hoogste geestelijke 
leider van de Tibetanen, werd 
verbannen naar India. Eén 
zesde van de Tibeteianse be
volking werd uitgemoord en Ti
bet wordt — tot op heden — bezet 
door 7 miljoen Chinese kolo
nisten. 
Njiast de Chinezen, kwamen 
ook de Westerse toeristen in 
grote drommen naar de Hima
laya. Tot voor de beklimming 
van de Everest was de Nepalese 
hoofdstad Kathmandu slechts te 
voet of met een heel klein vlieg
tuig te bereiken. Nu is het land 
nog steeds niet volledig ont
sloten, maar de harde valuta van 
de westerlingen hebben er wel 
toe bijgedragen dat Nepal één 
van de meest stabiele ontwik
kelingslanden is geworden. De 
Nepalese overheden hebben 
zelfs specieile sjerpa-scholen in
gericht om tegemoet te komen 
aan de vraag van de sportklim-
mers. 

Het toerisme heeft niet alleen 
gunstige effekten voor de Hi-
malayalanden: vakantiegangers 
laten rommel achter en sinds 
kort kennen de kinderen van 
bergbewoners een nieuwe 
ziekte... caries of gaatjes in de 
tanden, door snoepjes en cho-
kolade gekregen van blanke, 
gulle weldoeners. Sommige 
streken stellen nu dan ook, en 
gelukkig maar, een heuse nu
merus klausus voor toeristen: 
het socio-ekonomisch even
wicht in de bergen mag immers 
niet te zeer verstoord worden. 
De meeste Vlamingen zullen het 
dan ook moeten bhjven doen 
met de Kemmel- en de Pot-
telberg. 

Geert Vranken 

c^Z)« Himalaya, Marco 
Majrani, Uitg. Zuid Boekpro-
duktled - Li^de, 1995, 144 bic, 
rijkelijk geïlliutreerd, grootfor
maat, 798 fr. 

DE KWETSBAARHEID VAN DE POËET 

GELEHERDE MENSEN 
Nog heel wat mensen vinden 
dat een schrijver thuishoort in 
een armelijke kluis waar hij in 
stilte lijdt aan allerlei frustra
ties. Komt hij naar buiten, dan 
w^ordt hij een cirkusartiest. 
Evenmin past het een lezer 
aanwezig te zijn bij voorle
zingen door auteurs. Want li
teratuur, a fortiori poëzie, kan 
alleen in de eenzaamheid van 
een zolderkamertje, liefst bij 
vallende blaren en herfsttij. 

Hugo Claus had vroeger al het 
tegendeel bewezen. Maar die is 
een meester in het voorlezen 
uit eigen werk. Ook het nieuwe 
programma van Luc Coorevits 
,,Geletterde mensen" ligt in de
zelfde lijn. Als decor dient een 
kippenhok bemeubeld met een 
paar banken en drie lezenaars. 
Het licht is schaars, de muziek 
die de naden aanbrengt sober. 
Daarin be\vegen zich Ben no 
Barnard, Jeroen Brouwers en 
Geert Van Istendael, aUe drie 
verbonden met Vlaanderen 
door een mengsel van aversie 

en simpatie, alle drie gedreven 
door ergernis, verontwaardi
ging en onderhuidse overge
voeligheid. Hun teksten zijn 
niet onbekend maar ze krijgen 
een klank die we ons bij onze 
eigen lektuur anders hadden 
voorgesteld. Van Istendael 
schimpt in zijn liefdevolle ti
rade op de Antwerpse zelf
genoegzaamheid, gaat te keer 
tegen de Nederlandse voor
ingenomenheid en de Vlaamse 
bekrompenheid („Ik hoor liever 
het Randdtad-Hollandd of het 
Gentd van de MuSe dan het ver-
kavelingdtaaltje in bepaalde resi
dentiële wijken") en keuvelt 
licht-ironisch over anti-auto
ritaire opvoeding („Het zijn 
mijn kinderen die mij-opvoeden"). 
Barnard is de meest introverte, 
en toch luistert de zaal roer
loos. Alaar hij vi^oont hier al 
lang en kent onze vreemde 
sprongen en zeden. En als hij 
het daarover heeft ^vordt de 
stille dichter een wrange sar-
kast die minister-president Van 
den Brande een pedante pro-

Van Idtendael, Brouwerd en Barnard: duidelijk geletterde men
den... 

vinciaal noemt. Brouwers 
praat cassant over het tralie
werk tussen hem en zijn om
geving, geestig ook over zijn 
telefoontje met de hardhorige 
Angèle Manteau die hem naar 
een aantal Nederlandse syno
niemen voor het Franse „faire 
1 amour" vroeg. Maar het 
meest pakkend is het moment 
waarop de drie auteurs het 
over hun moeder hebben. Van 

Istendael ziet ze terug als jong 
meisje, dromend van bedauwd 
gras en een rijpe appel. Bar
nard zegt met vertedering: 
„ Vandaag hebben we een beetje God 
gedaan". En Brouwers laat de 
zaal verbijsterd achter wan
neer hij vi'eggaand uitroept: 
„Naar de hel met de inoederd ". Of 
voel ik tederheid? 

(wdb) 
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ARCHEOLOGIE IN DE VERDRONKEN WEIDEN TE lEPER 

DE THUISKOMST VAN MICHIEL QUAETJONC 
MichieL Quaetjonc woj een leperje wever die in de zotmr 
van 1326 na een peigrinutocht uit het Franse Noyon naar 
huLi terugkeerde. Deze tocht wad hem aU boete opgelegd 
nadat hij bij het verlaten van de kroeg een politieman had 
afgetuigd. De étraf viel Quaetjonc zwaar en verplichtte hem 
diep in de geldbeugel te takten. Gedurende zijn afwezigheid 
hadden zijn vrouw en kotere het bovendien moelijk om de 
eindjes aan elkaar te knopen. 

H
et weerzien ^vas dan ook 
bijzonder hartelijk. Wan
neer Michiel, komende 
vanuit Komen, in de verte 

de zuidelijke buitenwijk van le
per ziet liggen, slaat zijn hart 
een slag over. In deze stadswijk, 
de Sint-Michielsparochie, be
vindt zich immers zijn woonst. 
Eenmaal binnen de stadspoort 
en vesten loopt hij zijn familie 
tegemoet en is de vreugde kom
pleet. Hij trekt onmiddeUijk 
naar z'n huis aan de Komens
traat, waar hem een eenvoudige 
doch voedzame maaltijd wacht. 
BIJ een kruik bier wordt het 
laatste stadsnieuws bijgepraat. 
Er is tijdens Michiels tocht im
mers heel wat veranderd in le
per. De Komenstraat is gekas
seid maar enkele huizen zijn niet 
meer bewoond en het gaat al
maar minder goed met de zaken. 
Ook dreigen er gevaarlijke tij
den. Het volk IS in opstand 
gekomen tegen de rijke bur
gerklasse maar dreigt nu een 
Franse strafexpeditie te onder
gaan. Daarom wordt koorts
achtig aan de versterking van de 
buitenparochies gewerkt... 

wetenschappelijke instelling 
van de Vlaamse Gemeenschap 
in de loop van vorige jaren ten 
zuiden van de stad leper. 

Als scènes uit een stripverhaal 
krijgt de bezoeker een volledig 
beeld van het 14de-eeuwse le
per, vooral dan van de akti-
viteiten in één der buitenwijken. 
Hij verneemt hoe de huizen en 
de ateliers, de interieurs en het 
huisraad er uitzagen, zelfs wat 
er toen gegeten en gedronken 
•werd. Dankzij de opgravingen 
kunnen de archiefstukken, his
torische kaarten en tekstpane
len geïllustreerd en aangevuld 
worden met unieke opgegraven 
artefacten, waarvan vele door 
de uitzonderlijke be-waringstoe-
stand en het materiaal werkelijk 
uniek zijn voor de hele West-
europese Middeleeuwse arche
ologie. 

ONDERZOEK 
De graafwerken voor de aanleg 
van een spaar- en wachtbekken 
in de ,,Verdronken Weiden", 
een gebied van 40 ha, kaderen in 
de waterbeheersingswerken in 
de Vcdlei van de leperlee. Op-

Het opgravüigdterrem m de Uterdte Vejte. 

mjiar vanaf 1993 volledig zelf
standig nam het Instituut voor 
het Archeologisch Patremo-
nium het heft in handen. Dit 
was inderdaad werk voor ge
specialiseerde vakmensen. Dit 
resulteerde tot nog toe in drie 
intensieve opgravingskampag-
nes, waarvan de schitterende 
resultaten nu te bewonderen 
zijn. 

BUITENPAROCHIE 
Historische bronnen hadden 
reeds aanduidingen gegeven. 

Vlüer met dUrtegeU afkorrwtig uit een van de betere woningen. 

OPGRAVINGEN 

Aan dit verzonnen verhaal, dat 
zoals archiefstukken bewijzen 
toch echt wel had kunnen ge
beuren in de loop van de 14de 
eeuw, \vordt momenteel te leper 
een heel bijzondere tentoonstel
ling opgehangen. Het is dan ook 
een mooi vooruitzicht, dat deze 
uitzonderlijke expositie ^veldra 
een permanent karakter zal krij
gen in een lepers museum. De 
tentoonstelling betreft immers 
een grote opgravingskampagne 
o.l.v. het Instituut voor het Ar
cheologisch Patrimonium, een 

drachtgever is de Landelijke 
Waterdienst van de Vlaamse 
Gemeenschap, die deze terrei
nen van de stad leper hiervoor 
in concessie kreeg. Daarnaast 
wordt in de noordelijke zone 
een deel van de toekomstige 
Zuiderring om de stad gepland. 
Deze grafwerken startten in 
1992. 

Het archeologisch belang van 
dit gebied was reeds onderkend 
door de amateur-archeoloog P. 
Van Wanzeele. E^rst nog in 
samenwerking met de Stads-
archologische Dienst leper. 

dat een belangrijk gedeelte van 
de verdwenen St.-Alichielspa-
rochie in deze Verdronken Wei
den diende gesitueerd te -wor
den. De St.-Michielsparochie 
was één van de vier buiten
parochies, die zich vanaf de 
tweede helft van de 12de eeuw 
rond leper ontwikkelden en die 
vooral door ambachtslieden be
volkt werden. 

De parochie -werd voor het eerst 
vermeld in 1249 en kende haar 
grootste bloei van het einde van 
de 13de tot het midden van de 
14de eeuw .̂ 

De opgravingen van 1993 en 
1994 spitsten zich vooral toe op 
de resten van de bewoning langs 
de reeds verd-wenen Komens
traat. De vondsten laten in 
ruime mate toe het wonen en 
werken in deze ambachtelijke 
wijk volledig te rekonstrueren. 
Ook het defensieve aspekt 
kwam hier aan bod. 

De algemene geschiedenis van 
leper is doorspekt met aanhou
dende konflikten tussen de rijke 
handelaars of patriciërs en een 
uitgebreid proletariaat. Slechts 
sporadisch slaagden de arbei
ders erin om het stadsbestuur 
van de patriciërs over te nemen. 
Dit was zo het geval in het begin 
van de I4de eeu\v. Deze ge
legenheid werd dan aangegre
pen om grote openbare werken 
uit te voeren, die vooral het 
leven in de buitenwijken vei
liger en aangenamer moesten 
maken. 

Zo werden deze wijken opge
nomen binnen een tweede om-
^valling, de Uterdte Vejte, die zon 
7,6 km lang was. De versterking 
bestond uit een brede gracht en 
een aarden binnenwal met pa
lissade. Op de snijpunten met de 
uitvalswegen werden stenen 
stadspoorten opgericht. Daar
naast werd het wegdek van de 
hoofdstraten in de buitenwijken 
gevoelig verbeterd en gekas
seid. Dit gold vooral de Ko
menstraat, -waarvan het tracé 
vooral bepaald -werd door de 
loop van de Komenbeek. 

Aan weerszijden van de Ko
menstraat werden resten van 
allerlei konstrukties blootge
legd. Bruggetjes over de Ko
menbeek lieten toe deze woon
zone te betreden. De aard en de 
inrichting van de gebou^vsporen 
laten de specialisten toe een 
duidelijk onderscheid te maken 
tussen huizen en ateliers. Ook 
werden er twee huistypes te
ruggevonden: het eenvoudige 
huis mat 9 tot 11 bij 4,5 tot 6m 
en was een vak-werkkonstruktie 
op een bakstenen basis. 

De rook van de centrale bak
stenen haard werd via een gat in 
de nok afgeleid. Het tweede 
huistype is veel groter en kan 15 
op 14m halen. Het -was inge
deeld in verschillende ruimten 
en waarschijnlijk volledig in 

^ ^ 

baksteen opgebouwd. Het be
staan van een verdieping mag 
verondersteld -worden. lïén ka
mer met een vloer van siertegels 
en met een centrale haard -werd 
teruggevonden. 

JAM 

De eigenlijke atelierruimten 
-waren zeer eenvoudig van kon-
struktie: vakwerkbou-w op bak
stenen fundamenten, soms in 
kombinatie met houden staan
ders op bakstenen steunpunten 
(soms één tegel) en halfopen. 
Ook hier werden haarden vrij-
gelegd, bestaande uit dakpan
nen of aardewerkscherven. Dit 
alles bevestigt de historische en 
archivarische bronnen, die dui
den op een uitgesproken am
bachtelijke aktiviteit, vooral in 
verbinding met de lakenpro-
duktie. 

Zo vermelden de bronnen vaak 
,,vulresbeike" of voldersbeken. 
Hiervoor was dus veel water 
nodig. De recente archeolog-
siche vondsten bestaan inder
daad uit strukturen, voorwer
pen, gereedschappen en afval-
produkten die regelrecht naar 
een dergelijke aktiviteit wijzen. 
De gevonden kuilen kunnen ge
ïnterpreteerd worden als vijver-
tjes, -waarin de volders het water 
van de nabij gelegen Komen
beek afdamden. De opgediepte 
lakenloodjes garanderen de de
gelijkheid van het laken in de 
verschillende fazen van de pro-
duktie. 

Het vele lederafval of een kon-
centratie van slecht gegoten 
penningen duiden dan weer op 
leerlooierij en metaalnijverheid. 
Gespecialiseerd mijten- en pa-
rasietenonderzoek vervolledi
gen dit beeld en duiden op min
der tastbare aktiviteiten, zoals 
het scheren van schapehuiden 
of het looien van schapeleer. 
Botanisch onderzoek van pollen 
levert dan weer het bewijs van 
kaarden, waarvan de bollen in 
kruisvormige kammen gebruikt 
werden om het laken „op te 
wollen" en van verven om het 
laken te kleuren. 

Het opgegraven aardewerk ge
tuigt van een breed spectrum 
van gebruiks- en luxeproduk-
ten. Zo werden er houten kom
metjes en ijzeren messen en 
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scharen gevonden. Ook een 
heel aanbod van verUchtings-
elementen, zoals kaarsehouders 
en kandelaars. Ook meubilair, 
kledij met gespen en schoenen, 
wapens, gereedschap aller
hande, speelgoed en religieuze 
objekten. Uit de minste bota
nische en archo-zoöligsche res
ten kan heel wat afgeleid wor
den uit de konsumptie. Zo kon 
een recept over Middeleeuwse 
jam achterhaald worden en ble
ken anderzijds fruit, brood, 
schape- en varkensvlees en vis 
het meest op tafel te komen. 

ONDER WATER 

In 1383 werd de Sint-Michiel-
sparochie verwoest, toen leper 
belegerd werd dor Engelse en 
Gentse troepen en de Uterste 
Veste de druk niet bleek aan te 
kunnen. Om strategische rede
nen werden de buitenwijken 
nooit meer heropgebouwd. Dit 
kan ook een verklaring vinden 
in het feit, dat er vanaf het einde 
van de 14de eeuw voor Vlaan
deren een zw^are ekonomische 
krisis aanbrak. De lakennijver
heid te leper ging hier gro
tendeels door te gronde. De 
plek evolueerde dan tot een uit
gesproken ruraal gebied. 

Tussen 1678 en 1684 legde de 
Franse architekt van vestings-
werken ook de nieuvvfe vesten 
rond leper aan. Hij wijzigde ook 
de hele waterhuishouding van 
de leperlee, zodanig dat het hele 
terrein ten zuiden van leper bij 
dreigende belegering kunstma
tig onder water kon gezet wor
den. Het gebied bleef dus in 
ieder geval erg drjissig en moe
rassig. 

Dit belette wel tot op heden 
allerhande bouwprojekten. Het 
terrein bleef er dus onberoerd 
bij liggen. Dit, samen met de 
bestendige ondergrondse tem-
peratuuromstandigheden 
zorgde ervoor, dat het Mid
deleeuwse erfgoed zo onge
schonden in de bodem bewaard 
bleef. De recente opgravings-
kampagnes zorgden voor de we
tenschappelijk verantwoorde 
blootlegging van dit erfgoed van 
meer dan 600 jaar geleden. 

De vondsten bij voorbeeld van 
een haast ongeschonden huis-
voordeur, met inbegrip van het 
ijzeren knipslot, een intakte 
houten, mooi gevormde stamper 
en vele andere voorwerpen m 
hout, stoffen en leder zijn wer
kelijk uniek voor het hele N[id-
deleeuwse West-Europa. Deze 
uitzonderlijke vondsten over
stijgen dan ook de lokale ge
schiedenis van leper, maar zijn 
betekenisvol voor de historische 
uitdieping van de geschiedenis 
van heel Vlaanderen. 

Bovendien is de toelichting naar 
het brede publiek toe van deze 
archeologische vondsten zo di-
daktisch perfekt, zo voorbeeldig 
en spannend gebracht, dat wij 
allen met aandrang aanzetten 
om dit erfgoed te leren kennen. 
Uitzonderlijk! 

Dirk Stappaerts 

c& De thuLfkonut van Michiel 
Quaetjonc. Archeologie in de Ver
dronken Weiden van leper. In het 
Stedelijk Museum, leperlee-
étraat 31 te leper. Tot en met 12 
november '95. Iedere dag van 
9iu30 tot Uu. en van 13u.30 tot 
17u.30. Ge^tloten op maandag. 

EEN NEDERIANDER MET RECHT VAN SPREKEN 

JEROEN BROUWERS' „VLAAMSE LEEUWEN" 
De Nederlander Jeroen Brou
wers wordt in Vlaanderen vaak 
ten onrechte afgeschilderd als 
een grimmige Isengrinus en een 
rabiate Vlamingenhater. Maar 
wie wil afstappen van voor
oordeel en gemeenplaats, de 
moed heeft „in 't eigen hart te 
kijken", en erkent dat de Ne
derlander recht van spreken 
heeft omdat hij hier w^oonde en 
kritisch rondkeek, zal veel lees
genot ervaren bij zijn beden
kingen onder de titel ,,Vlaamse 
Leeuwen". Daarin staan alle 
stukken gebundeld die hij sinds 
1975 schreef over Vlaamse li
teratuur, kuituur en geschiede
nis: essays, kommentaren, por
tretten, polemieken en herin
neringen. 

Zijn diagnose is scherp en ge
nadeloos, maar evenzeer voor 
de Nederlanders als voor de 
Vlamingen. Maar ergernis is te 
verkiezen boven onverschillig
heid. Want ergernis is een ge
volg van interesse. Brouwers is 
trouwens even gul met lofbe-
tuigingen als met zure opris
pingen. 

Onder het hoofdstuk geschie
denis schrijft hij dat Vlaanderen 
lang onder de voet werd ge
lopen en verraden, dat Holland 
veel goud van zijn Gulden Eeuw 
aan Vlaanderen heeft te danken, 
en dat de Vlamingen het zo druk 
hadden met de strijd voor de 
erkenning van hun taal dat ze 
vergaten die taal behoorlijk te 
spreken. Alaar evenzeer wijst 

Jeroen Brouwers houdt de flamuiganten een dpiegel i 

hij op het feit dat de Hollanders 
de Vlamingen in hun strijd he
ten barsten. Toch houdt Brou
wers zo hartstochtelijk veel van 
zijn taal dat wie haar schendt of 
bekladt het moet ontgelden. En 
ons excuus „dat we van ver 
komen" is voor hem waarde
loos. 

BORMS EN BOON 
Zijn inzichten in verband met 
de taaitoestanden aan het I J -
zerfront, de koUaboratie, en de 
figuur van Borms getuigen van 
een sereniteit die we bij vele 
Vlamingen ondenkbaar •weten. 

Brouwers' standpunt tegenover 
de geschiedenis van de Vlaamse 

Letteren is hoogst persoonlijk 
en vaak verrassend. Met ver
tedering schrijft hij over mo
numenten als Richard Alinne; 
de anti-held, Johan Daisne (,,Zt 
hield van hem, en voor die ene roman 
(bedoeld wordt „De man die 
zijn haar kort liet knippen) krijgt 
hij van mij staande applaud", blz. 
433), C3n-iel Buysse die hij ten 
onrechte doodgezwegen acht — 
ik ken immers nogal wat leraars 
die hem op hun literatuurlijst 
hebben staan — , en Boontje die 
hij omschrijft met een citaat van 
de Aalstenaar zelf: „Hij kon met 
schrijven en toch schreef hij, zoals 
Vincent van Gogh niet kon schil
deren en toch schilderde". 

Grote aandacht heeft Brouwers 
voor de auteurs die uit het leven 
zijn gestapt, een materie waar
aan hij zijn essay ,,De laatste 
deur" wijdde. Taktvol en be
hoedzaam zoekt hij naar het 
raadsel achter de figuren van 
Dirk De Witte, Jan-Emiel 
)aele en Jotie T'Hooft. En ont-

I oerend is zijn portret van Da
niël Robberechts die zijn roer
loze bestaan in Everbeek een 
„surrogaat van sterven" 
noemde. 

Hier en nu heeft Brouwers een 
uitgesproken voorkeur voor de 
kroniek ,,Brief aan Boudewijn" 
van Walter van den Broeck, een 
les in sociale geschiedenis, zich 
afspelend in de Kempen waar de 
machtigen Frans spreken en de 
rest van het dorp dorpsdialekt, 
en wel uit protest tegen de taal 
van het kapitaal. 

Wie zei ook weer dat de taal
strijd geen socicJe strijd \vas? Al 
eens naar Linkebeek of Kraai-
nem ge-weest? Of zullen we er 
Alsemberg aan toevoegen? 
Dcuar is immers nog groen en 
landelijke rust. 
Jeroen Brouw^ers' ,.Vlaamse 
Letteren" zou verplichte lektuur 
moeten zijn voor elke flamin
gant, in de eerste plaats omdat 
de auteur ons grimlachend een 
spiegel voorhoudt. 

(wdb) 
c» Vlaamse Leeuwen. Jeroen 
Brouwers. Uitg. Arbeiders
pers/Singel 262, Antwerpen. 
1994. 900 f r. 

REVELATIE GUUS MEEUWIS 

KLEINKUNST MAG WEER 

T
oen in '75 de zangers van het 
,,betere" Vlaamse lied de 
term ,.kleinkunst" begroe
ven brak voor zegge 15 jaar 

een periode van onzekerheid 
aan. Gelukkig waren er enke
len, zoals Raymond, Verminnen 
(met Tars Lootens) en ook Erik 
Van Neygen (nog zonder 
Sanne) die met opmerkehjke 
opnamen en optredens uitpak
ten. Terwijl artiesten zoals De 
Nieuwe Snaar op hun zeer ty
pische manier het kwaliteits
volle showelement er opnieuw 
inbrachten. Met de jaren ne
gentig kwam de langverhoopte 
doorbraak van een nieu\ve ge
neratie. De Antwerpse Herman 
Teirlinckstudio (vroeger klein
kunst,...) had even tevoren ta
lentvolle studenten afgeleverd. 
Stef Bos, Ingeborg en Bart Van 
den Bossche ontwikkelden een 
zeer eigen stijl. Anderzijds gooi
den de gebroeders Wauters 
(met Clouseau). Erik en Sanne 
en Dana Winner (als vrouwe
lijke Will Tura) in de meer kom-
merciële richting grote ogen. 
Het plotse verdwijnen van Wim 
De Craene schiep dan weer 
ruimte voor een Bart Hermóin. 
Philippe Robrecht en Hans Ha-
bils die elk hun graantje mee
pikten. De Nederpop wist met 
de betere teksten van Frank 
Boeijen en the Scene ook in 
Vlaanderen goed te skoren. 
naast de tijdloze blijver Bram 
Vermeulen. 

GUUS MEEUWIS EN 
VAGANT 
Dé revelatie van dit najaar is 

ongetwijfeld de groep Guus 
Meeuwis. E^n student zoals ve
len, die op studentenfeesten met 
de gitaar optrad en zelf ook 
liedjes begon te schrijven. Na 
Neyenrode en Leuven ging het 
naar Tilburg waar Meeuwis 
Rechten studeerde. In de zomer 
van vorig jaar schreef hij zijn 
eerste singelnummer ,,Het is 
een nacht". ..Levensecht" staat 
er bij de titel op het plaatje, en 
de oprechtheid die duidelijk 
doorklinkt heeft het dan ook 
gedaan. Dé doorbraak kwam 
toen Meeu-wis in augustus "94 
aan het studentensongfestival te 
Leiden meedeed met zijn broer 
Mark aan de tamboerijn, en 
twee medestudenten. Hugo van 
Bilsen aan de piano en Dirk 
Oerlemans op de akoestische 
gitaar. Het viertal won er voor 
een bomvolle Stadsgehoorzaal 
de éérste prijs tot hun... ver
rassing. 
Het nummer werd een mee
zinger in het studentencircuit. 
Onder begeleiding van toppro-
ducer Ad Kraamer is ..Het is 
een nacht" de komeet geworden 
die in onze lage landen op en
kele dagen tijd de top één 
haalde. Wij kijken alvast mee uit 
naar een eerste fullceedee. Het 
tweede nummer van het sin
geltje is een tweede „Nacht", 
live opgenomen met meezin
gend publiek. Wat ons meteen 
doet denken aan de superge-
zellige kleinkunstavonden van 
de betreurde J a n Geysen die 
door Omroep Brabant hve wer
den opgenomen (Uit bij In-
disc). 

Raymond is binnenkort weer te zien in diverse kultureU centra. 

FRANK BOEIJEN 
Eveneens van over de Moerdijk 
komt Frank ons verrassen met 
een singeltje dat de voorbode is 
van een nieu-we plciat. die wel
licht begin november in de win
kel zal hggen. We zagen en 
hoorden hem aan het werk, be
gin augustus, tijdens de Brus
selse Boterhammen in het Park. 
En ook deze belooft •weer een 
voltreffer te worden. De singel 
„De Verleiding" met aJs tweede 
nummer het reeds veelge-
draaide „Paradijs" is eveneens 
bij ons „hve" opgenomen in De 
Vooruit te Gent. (Uit bij 
BMG). 

RAYMOND IS WEER OP 
TOER... 
Na een uitgebreide Vlaamse 
toer met het programma „A'li-

< ^ 

nister van Ruimtelijke Orde
ning" is Raymond van het Groe
newoud weer de ^veg van de 
kulturele centra ingeslagen. Na 
Strombeek en Z^vevegem is hij 
overmorgen vrijdag 17 oktober 
te gast in het CC van Zellik 
(Asse), en treedt hij op 3 no
vember op in de Brugse Stads
schouwburg. Verdere data zijn 
De Werf te Aalst (4/11), DU-
beek (10/11) en Mol (11/11). 

Dé grote gok van Clouseau. de 
ceedee ..Oker", heeft zopas het 
k'wart miljoen exemplaren voor 
de Benelux overschreden. Aan 
beide kanten van het land van 
Maas en Waas werden er even
veel verkocht! Een uitgebreide 
toer door de Nederlanden ligt 
dan ook in het verschiet... 

Sergius 
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MENGELWEE 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 28 OKTOBER 

AUTHOR! AUTHOR! 
Toneelschrijver Israel Horovvitz schreef het scenario voor deze 
leuke Amerikaanse komedie van Arthur Hiller (1982), over 
een auteur die door zijn eksentrieke vrouw in de steek wordt 
gelaten en met de kinderen uit haar vorige huwelijken 
achterblijft. Goeie vertolkingen van Al Pacino en E)yan 
Cannon. (Ned. 1, om I4u.l4) 

DE MAN DIE ZIJN HAAR 
KORT LIET KNIPPEN 

Intrigerende film van Andre' DeLvaux (1965) naar de gelijknamige 
roman van Johan Dauine, overeen Vlaamse advokaat die verliefd wordt 
op een van zijn leerlingen. Met Senne Rouffaer, Beata Tydzkiewicz en 
Luc Phillips. (TV 2, om 20u.35) 

Z O N D A G 29 OKTOBER 

THE HOLCROF-COVENANT 
Britse spionagefilm (1985) met Michael Gaine en Victoria 
Tennant. Voor het eerst w^erd een roman van bestseUerschnjver 
Ludlum als basis gebruikt en dat is te merken aan het erg 
ingewikkelde verhaal. (VT4, om 20u.50) 

MAANDAG 30 OKTOBER 

PAYDAY 
Weinig bekende maar daarom niet minder genietbare film van 
Daryl Duke (1972). Rip Torn is een countryzanger die tussen 
zijn optredens door vrouwen probeert te versieren. (Ka2, om 
20u.) 

D I N S D A G 31 OKTOBER 

BECK, DE GESLOTEN KAMER 
Vlaams-Nederlandse misdaadfilm van Jacob Bijl (1993) met 
J a n Decleir, Els Dottermans en Warre Borgmans. Martin 
Beek, 45 jaar en gescheiden, herneemt na een langdurige 
herstelperiode als gevolg van een kogelwonde, zijn job als 
hoofd van de Antwerpse kriminele politie. Om hem niet te 
zw^aar te belasten, w^ordt hem een zaak toevertrouwd die 
niemand nog interesseert... (Ned. 3, om 20u.20) 

W O E N S D A G 1 NOVEMBER 

VOOR SPEK EN BONEN 
Voor Boulevard maakten Herman Van de Vijver en Guido 
Martens een dokumentaire over ,,sport in de oorlog". In dit 
eerste deel wordt de wielersport behandeld. (TV 1, om 
21u.05) 

D O N D E R D A G 2 NOVEMBER 

THE NIGHT STALKER 
Charles Napier, een akteur die meestal kleinere rollen speelde, 
is erg imposant als een nietsontziende politieman die in Los 
Angeles jacht maakt op een seriemoordenaar, die het uit
sluitend op hoeren gemunt heeft. Amerikaanse triller van Max 
eleven uit 1989. (VT4, om 21u.25) 

VRIJDAG 3 NOVEMBER 

HERO 
Amerikaanse komedie (1992) met Dustin Hoffman, Andy 
Garcia en Geena Davis. E^n kruimeldief is getuige van een 
vliegtuigongeval en slaagt erin een aantal mensen te redden. De 
kerel verdwijnt opnieuw in de anonimiteit, maar wordt druk 
opgespoord door een joernahste die hem wil huldigen. (TV 1, 
om 21u.55) 

THE SEVENTH SIGN 
Op het strand van Haïti verbreekt een man het zegel van een 
oud geschrift. Enkele sekonden later sterven in de zee alle 
vissen. Enkele dagen later duikt de kerel in Nicaragua op en 
daar wordt het water bloed. Met Demi Moore, Jürgen 
Prochnow en Michael Biehn. (1988). (VTM, om 23u.40) 

NO 
PASARAN! 
ooeo Qjj^ jg nieuwe film van 
Ken Loach Land and Freedom 
in te leiden, -wil ik even gebruik 
maken van een passage uit het 
boek van Upton Sinclair ,,No 
Pasaran!" {Zij zullen er niet door 
komen) waarin hij beschrijft uit 
welke nationaliteiten de inter
nationale brigades die in de 
Spaanse Burgeroorlog streden 
waren samengesteld: 
„De helft ongeveer waren Fran
sen, de besten, omdat zij een 
militaire opleiding hadden. Er 
waren enige honderden Duit
sers, onder wie vele Joden, 
sommigen waren m koncentra-
tiekampen gefolterd; enige hon
derden Italianen — die dag kwa
men er juist drie binnen, die uit 
de gevangenis op het eiland Li-
pari waren ontsnapt; zij werden 
ontvangen met wilde uitgela
tenheid en door hun kameraden 
opgetild en opgegooid. Er wa
ren honderd Bulgaarse hout
hakkers die er in geslaagd wa
ren op een of andere ondenk
bare manier geheel Europa door 
te komen. Er waren Cubanen, 
mannen uit Porto Rico, Mexi-
kanen — enige andere verte
genwoordigers van elke natie 
van Latijns-Amerika. Er waren 
Portugezen, Belgen, Zwitsers, 
Hollanders, Tsjechen, Polen -
heel Europa. Er waren onge
veer honderd Engelsen en Brit
ten uit de koloniën..." 

En de Brit Ken Loach heeft zich 
toegespitst op een man uit Li
verpool. Hij laat zijn film aan
vangen in 1994, -wanneer de 
gepensioneerde Dave Carr, op 
weg naar het ziekenhuis, over
lijdt na een hartaanval. Zijn 
kleindochter ontdekt een ouwe 
koffer vol met foto's en kran
tenknipsels over de Spaanse 
Burgeroorlog, brieven van 
Dave vanaf het front en een van 
kleur vergane rode zakdoek 
waarin een handvol aarde. 

Dan gaat het beeld naar Li
verpool 1936 op een meeting 
van arbeiders, waar de jonge 
kommunist Dave (een triomfrol 
van lan Hart) besluit naar 
Spanje te gcian om er het fas
cisme te bestrijden. Even later 
bevindt David zich aan boord 
van een trein richting Barce
lona. Hij maakt kennis met een 
Fransman en wordt naar het 
Republikeinse front in Aragon 
gezonden om daar met de militie 
te gaan vechten. Zijn vuurdoop 
is de bestorming van een dorp, 
waar Dave gekonfronteerd 
wordt met de plotse en brutale 
dood van een kameraad. 

Wanneer bij het oefenen van 
enkele rekruten, een ouwe mau
ser uit 1896 in Dave's handen 
ontplots, raakt deze in het hos
pitaal en komen we in het tedere 
gedeelte van de film, weiarin 
Dave een liefdesgeschiedenis 
heeft met Blanca (prachtige ver
tolking van Rosana Pcistor). 

In een scene vol zwarte humor 
die reeds in de diverse film
programma's totaal uit zijn ver
band werd getoond, zien we hoe 
Dave op een bepaald ogenblik 
gedwongen wordt om het 
hoofdkwartier van de kommu-
nistische partij te verdedigen 
tegen wat zijn strijdmakkers 
zijn. Aan de overzijde van de 
straat staat er een landgenoot 
uit Manchester, en geen van hen 
•weet wat de ander daar eigenhjk 
kwam doen. 

Mcu)<>cucène tut Land e3 Freedom. 

Jekunt het Ken Loach soms wel 
verwijten dat hij de oorzaken en 
verbanden allemaal een ietsje te 
veel wil uitleggen in deze maar 
106 minuten durende film, maar 
toch is dat niet storend en is het 
niet zo dat, zoals Variety schreef: 
„Ken Loach's werkelijke triomf 
is dat hij de kijker laat mee
voelen met mensen uit een oor
log, die voor de meesten, even 
ver af ligt als de Trojaanse oor
log". 

ONDERGRONDS 
**• De Frans-Duitse-Hon-
ga^rse co-produktie Under
ground, met nog wat geld bo
venop van Eurimages, van re
gisseur Emir Rustirica, is een 
Fellniaanse allegorische zwarte 
komedie over de geschiedenis 
van Joegoslavië lopend van 
1941 tot 1992. De film doet een 
beetje denken aan de Joods-
Nederlandse mop die zich af
speelt in 1995 en als volgt 
loopt: 

„ - Met de politie. 

— Mijnheer, mijn naam is Rie
dijk, en ik heb joden verstopt. 

— Maar dat is toch niet erg 
mijnheer, eigenhjk is dat een 
daad van heldenmoed. 

— J a maar mijnheer, ik heb ze 
nog steeds niet verteld dat de 
oorlog voorbij is." 

De film vangt aan in 1941 in 
Belgrado, waar we Marko 
(Miki Manojolio) en zijn beste 
vriend Blacky (Lazar Ristov-
ski) leren kennen. Ze zijn pa
triotten, maar ook gangsters die 
in diverse louche zaakjes be
trokken zijn, en leven in de 
ondergrond, waar ze ook re
gelmatig samenkomsten arran
geren voor de kommunistische 
partij. Achternagezeten door de 
gestapo maken ze er het beste 
van, en bekijken het leven door 
de voor hen roze bril van drink
gelagen en vrouwen. Ze ver
bergen hun famihe in enkele 

kelders, waar vluchtelingen een 
munitiefabriek hebben opgezet. 
Wanneer Blacky zijn vrouw 
verliest bij de geboorte van hun 
kind, legt hij het aan met Natalja 
(Mirjana Jokovic), maar die 
gaat liever naar bed met een 
nazi-officier, die ge^vond raakt 
bij een aanslag door Blacky. 
Blacky belandt in de folterka
mers, maar wordt daar gered 
door Marko, in een eerder ko
mische scène. 

Terwijl de geallieerde bommen
werpers wat nog rest van Bel
grado platbombarderen en hier
mee de bevrijding inluiden, zal 
Marko zijn laffe daad plegen: hij 
zal de mensen in de kelder niet 
vertellen dat de oorlog voorbij is 
en Blacky en de anderen blijven 
munitie produceren om zich 
voor te bereiden op de ultieme 
strijd waarvoor Tito hen weldra 
zal oproepen. Ze zitten daar 
twintig jaar later nog, levend op 
hondeneten en denkend dat ze 
toch maar een heerlijk leventje 
hebben zonder door de oorlog te 
worden aangeraakt, terwijl 
Marko een bons is in de par-
tij... 

De keldermensen zullen uitein
delijk bij toeval ontdekken dat 
de oorlog reeds lang is opge
houden... Alarko's zachte en 
lieve broer, Ivan, ontdekt in 
1991 eindelijk de waarheid over 
het verraad van zijn broer en bij 
zijn thuiskomst ontdekt hij ook, 
dat de broederstrijd in Joego
slavië in gang wordt gehouden 
door gewetenloze mannen als 
zijn broer. Die levert wapens 
aan iedereen die bereid is ervoor 
te betalen. 

De originele film, die werd ver
toond op 26 mei in Cannes, was 
192 minuten lang en iets te veel 
uitgesponnen, en hopelijk is de 
versie die deze week in ons land 
gaat lopen ingekort, anders zul
len veel kijkers voor het eind de 
zaal hebben verlaten. 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Laatste rei^ Zeebrugge-
Felixtowe", 
las Ahasverus 
En dan de P&Ot op! 

© 
AKO: Connie loopt 
met de Palmen weg 

© 
Dinant, rotsvaste 
trekpleister 

© 
Ex;htscheiding aangevochten: 
Win nie waagt nie want 

© 
Zetduivel: 
Vervelende Naties 

© 
Bancontact plat: 
cash flauw 

© 
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De redaktie ontvangt graag 
brieven van lezers. Naamloze, 
scheld- en smaadbrieven gaan 
de scheurmand in. De andere 
publiceert zij, naargelang er 
plaats is. 

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

Brieven worden ondertekend 
met naam en plaats van her
komst, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 

HOLEBI'S 
Wat betreft het artikel ,,Roze in 
het Wit" in W I J (27 sept. j.1.) 
houd ilc er volgende mening op 
na. 
Gaat de VU ook de weg op van 
stemmenronselarij in de gele
deren van holebi's? 
Gaat men Agalev naapen of is 
het de bedoeling onze Vlaamse 
mensen warm te maken voor 
een levenswijze die ik als on
natuurlijk ervaar? 

Leo Lambeir, 
Herent 

VLAAMSE STAAT 
Op 21 oktober was het precies 
vijftig jaar geleden dat het 
Waals Nationaal Congres in 
Luik voor de Waalse onaftian-
kelijkheid koos. De Walen kon-
gresseerden onder het voorzit
terschap van de socialistische 
minister van staat Joseph Mer-
lot. In dezelfde periode w^erden 
aan Vlaamse kant tienduizen
den Vlamingen wegens zoge
naamd „incivisme" vervolgd, 
gebroodroofd, mishandeld en 
sommigen werden zelfs ver
moord. De 1.350 Waalse kon-
gresgangers werden niet ver
volgd wegens incivisme. 

Deze informatie steunt op een 
bericht in Gazet van Antwerpen 
van 21 oktober 1995. 

Spijtig dat de Walen deze keuze 
vijftig jaar geleden niet hebben 
doorgedrukt. Deze verjaardag 
is hoe dan ook een goede ge

legenheid om de Vlamingen op 
te roepen vandaag zonder enige 
twijfel te kiezen voor een on
afhankelijk Vlaanderen. 

Na de vele manke staatsher
vormingen die resulteerden in 
een karikatuur van zelfbestuur 
en in een beschamend en weinig 
overtuigend optreden van het 
Vlaamse Parlement en de 
Vlaamse Regering blijft er voor 
de zelfbewtiste Vlaming immers 
nog slechts een duidelijke keuze 
over: een voUedig onafhanke
lijke en dus soevereine Vlaamse 
Staat die haar eigen weg in 
Europa en in de wereld uit
stippelt. 

Het wordt tijd een brede on-
afhankelijkheidskampagne — op 
pluralistische toon — voor te 
bereiden. Ik ben ervan over
tuigd dat thans zeer vele Vla
mingen — vanuit welke levens-
beschou'welijke overtuiging ook 
— willen meewerken aan de op
bouw en de uitvoering van een 
dergelijke kampagne. De 
Vlaamse Volksbeweging kan 
hierbij als promotor en als ini
tiator optreden. Voor het op
treden naar buiten uit zou er een 
overkoepelend komitee ,, Vlaan
deren Onafhankelijke Staat" 
kunnen \vorden opgericht. Ook 
regionaal en lokaal zouden er 
vele onafhankelijkheidskomi-
tees kunnen worden opgericht. 

Guido De Schuyteneer, 
Oud-Tumhout 

MOESKROEN 
Het artikel over de betoging in 
het (Waalse) Moeskroen (WIJ , 
18 okt. j.1.) begrijp ik eigenlijk 
niet goed. JuUie hebben het 
blijkbaar moeilijk dat er daar 
een Belgische vlag en een 
Waalse Haan neergehaald wer
den. Dit zijn gebieden die op 
een onrechtmatige manier naar 
Wallonië overgeheveld werden. 

En het feit dat er Vlaams Blok-
parlementsleden aanwezig wa
ren is blijkbaar ook een doorn in 
jullie oog? 

G. De Leener, 
Lennik 

BEANGSTIGEND 
Dat lezer R. Van Beeck cJs 
WB-mUitant op de jongste I J 
zerbedevaart heeft meegewerkt 
aan het verspreiden van Fo
rummateriaal is uiteraard zijn 
goed recht. Dat hij echter niet 
gemerkt heeft hoe het materiaal 
aan de man, vrou%v, kinderen 
gebracht werd of op auto's \verd 
gekleefd is meer dan eigenaar
dig. Onschuldige bloedjes van 
kinderen die ongevraagd een 
sjaaltje rond hun nek werd ge
bonden vind ik platvloers. 

Dat lezer Van Reeck echter 
geen onderscheid maakt tussen 
bij verkiezingen ballonnen uit
delen op markten en -wat ik in 
Diksmuide gezien heb vind ik 
beangstigend. 

Het kan en het mag niet dat in 
Diksmuide rond onze IJzer-
toren ieder jaar broedertwist en 
schande heersen. 

Ward Herbosch, 
Wommelgem 

MAIN GAIN 
De hevige Vlaminghater Olivier 
Maingain is nu verkozen tot 
voorzitter van het FDF. Main
gain is ook reeds een tijdje voor
zitter van de franstahge ras-
cistische groepering „Bruxelles 
Francais", die een hevige anti-
Vlaamse kampagne voert in 
Brussel. Deze bende plakt heel 
Brussel vol met zelfklevers en 
plakbrieven met slogans als 
„Bruxelles capitale de la 
Flandre? Qajamais!". Het wil 
alle Vlaamse instellingen en ook 
alle Vlamingen uit Brussel ver
drijven. Een aantal bewtiste 
Vlamingen kreeg reeds nach
telijke dreigtelefoontjes en zon 
hatelijke klever op hun brie
venbus of •wagen geplakt. Van 
etnische zuivering gesproken. 
Aangezien het F D F een kartel 
vormt met de liberalen van de 
PRL, sluipen deze anti-Vlaamse 
gevoelens ook binnen bij de 
Waalse liberalen. 

Als franstalig Brussel de laatste 
Vlaming heeft buitengewerkt, 

zal Maingain en zijn bende op
roepen om Brussel en Wallonië 
aan te sluiten bij Frankrijk. 
Maingain is immers een notoir 
lid van de groepering ,,Mou
vement Wallon pour Ie Retour a 
la France". Deze franse rat-
tachisten werken m stilte aan 
hun groots plan en zij bezitten in 
Wallonië meer aandacht dan 
men op het eerste zicht zou 
denken. 
In dit kader is de strijd om de 
Randgemeenten van strategisch 
belang. Brussel is vandaag nog 
volledig ingesloten door 
Vlaamse gemeenten. Maingain 
zorgde reeds voor de aanwe
zigheid van de nodige stoot
troepen op de jongste gemeen
teraad van Linkebeek. 
Waar blijven de reakties op dit 
frankofoon rascisme? 

Mark de Vries, 
Lier 

EGALEV 
Ik vermoed dat mijn brief niet 
de eerste is in zijn soort maar ik 
hoop vooral dat hij niet de laat
ste is. 10 keer al heb ik hem 
omgedraaid, maar na die to-
tentrekkerij met een verlaging 
tot 75% voor 13 pk-rijders 
(hoera!) moet hij op de post. 

Door dat banditisme in Brussel 
betaal ik straks 43.000 fr. die
seltaks. Tot daar nog aan toe, 
maar ik word onrechtstreeks 
nog eens zwaar opgelicht via de 
restwaarde van mijn wagen die 
nu bijna onbeduidend is. In die 
zin mag ik stellen dat ik 86.000 
fr. per jaar betaal, of niet? 

Besparing? De oude zware die
sels die nu in handen zijn van 
niet-zelfstandigen en dus niet in 
de belastingen verdwjnen gaan 
binnen de kortste keren naar het 
Oostblok. Wég taks. 

Garagehouders met dergelijke 
wagens in overnamestock, FE-
BlAC, automobielklubs, fabri
kanten-werkgevers... Waar zijn 
jullie in godsnaam? 

Aangezien de regering over wei
nig besparingsfantasie blijkt te 
beschikken geef ik ze hierbij een 

paar tips: 
— J e halveert de verkeersbe-
léisting maar int ze elke maand. 
Een politieker zal geen moeite 
hebben om te beweren dat dit 
een vermindering is. 

— Een solidariteitsbijdrage voor 
iedereen die maar één wagen 
heeft en dus stukken minder 
onrechtstreekse belastingen op
levert. 

— Alilieubelasting op de lon-
ginhoud want mensen blazen 
C 0 2 uit. De SP kan zich dan 
profileren door vermindering 
toe te staan aan astmóJijders (75 
% bv.). 
— Iedereen die prostituees op
zoekt betaalt daarvoor, een ge
deelte dciarvan gaat naar de 
staat. Een solidariteitsbijdrage 
voor iedereen die getrou-wd is en 
aan zoiets dus niet meedoet lijkt 
me aangewezen. De bijdreigen 
worden berekend volgens de 
leeftijd. 
Air. Dehaene en consoorten, ik 
heb nog nooit op uw partijen 
gestemd maar neem van mij aan 
dat mijn kinderen en de kin
deren van mijn kinderen het
zelfde zullen doen. Volgende 
keer stem ik voor EGALEV 
(Elders GAan LEVen). 

F. MaenJhout, 
Wingene 

CLAES-AMNESTIE? 
lïen bittere WJly Claes haalt 
zwaar uit nsiar België, naar het 
gerecht en naar de kamer... En 
dat na jaren van onderzoek en 
een speciale kommissie; 

Mijn vader, en met hem dui
zenden Vlamingen, kregen na 
de oorlog een snertproces en 
werden zwsiar veroordeeld... in 
de jaren van laffe en onrecht
vaardige repressie. Is het dan 
niet normaal dat zij België niet 
erg genegen zijn? 

En toch bhjft de partij van Claes 
— de SP — zich verzetten tegen 
elke vorm van amnestie! 

Wilfried Rosiers, 
Neeroeteren 

B 
Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^DeGulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

b̂aan brugge-oostkamp^ 
V 050 35 74 04 , " 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebben hart en tyd voor U 

Gordijnen en Overgordiien 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 laar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streel< dat durft zijn verse vis 
te tonen (zie toonbank ingang) 

I Brugge 
Specialiteiten. Visfondue 10 soorten J A • 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km Oostende 
De Haan 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 

VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums naar 
maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06 64 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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VLAAMS EN SOCIAAL: 

DE ZAAK ZWARTBERG 
De tiLuitlng van de Limburgse mijnen, in het bijzonder die 
van Zwartberg, id één van de <icharniermomenten in het 
beataan van de Voikdunie geweekt. De sluiting bezorgde de 
VU haar definitieve doorbraak van de VU ab sociale 
partij, in Vlaanderen en zeker in Limburg. „Deze jonge 
provincie met haar dinamuche bevolking wordt nu bedreigd 
door een zeer ernstige kruid: de teleurgang van de 
steenkolenmijnen ", schrijft WIJ in december 1965. 

A
an de sluiting van de mijnen 
was niet enkel een sociaal-
ekonomisch aspekt verbon
den - in Limburg werkte 

37% van de beroepsbevolking 
in de mijnen — maar ook een 
kommunautair: in Wallonië 
werden mijnen gesloten, dus 
ook in Vlaanderen, rendabel of 
niet. Aan de mijnsluitingen in 
Wallonië koppelt de regering 
even-wel grootscheepse rekon-
versieplannen, in Limburg is 
daarvan geen sprake. De VU 
eist dat ook geld -wordt vrij
gemaakt om Limburg ekono-
misch gezond te maken. Haar 
voorstellen vat zij samen in een 
4-puntenprogramma: een auto
wegennet, een bouw van een 
koliektor met het oog op de 
inplanting van chemische in
dustrie, de aanleg van indus
triezones en een doorgedreven 
investeringspohtiek. 

GOEDKOPE 
ARBEIDSKRACHTEN 
„Naar verhouding leven meer men-
<>en van en in de mijnen daar (in 
Limburg/red.) dan in Wallonië. 
In tegenstelling tot Nederlandd-
Limburg, waar een ganse <)chei-
kundige nijverheid tot titand kwam, 
werd Limburg enkel aU reservaat 
beschouwd van goedkope arbei2d-
krachten voor de Waalse fabrieken. 
Een degelijk reconveréieplan, ge
el teund op voornoemde vier elemen
ten, moet dan ook voorrang krijgen 
in de éociaal-ekonomische politiek. 
De EGKS rrwet worden gevraagd, 
haar volle dteun te geven. De toe
komst behoort aan Limburg." Bij 
de jaarwende '65-'66 wist nog 
niemand dat die toekomst do
delijke slachtoffers zou eisen... 

Vlak na de aankondiging van de 
sluiting organiseren de kompels 
van Zwartberg reeds een be
toging. „Sluiten, id dat ons kerdt-
geschenk?", vragen zij zich te
recht af. De eerste ruiten sneu
velen. In heel Limburg wordt 
verbolgen gereageerd en zelfs 
mgr. Zuylen, de toenmalige bis
schop van Hasselt, mengt zich 
in de diskussie: „In de jaren die op 
de oorlog volgden hebben de Lim
burgse mijnen er veel toe bijgedragen 
om in andere gewesten aan dui
zenden werkgelegenheden te bezor
gen, ld het dan niet billijk dat (...) 
heel het land een inspanning doet om 
Limburg te helpen?" 

DE VU DOET MEE! 

In het parlement neemt de 
Volksunie het voortou%v met 
haar protest tegen de sluiting. 
E^n jong VU-volksvertegen-
woordiger, Hugo Schiltz, houdt 
zijn allereerste interpellatie over 
de mijnkrisis. 'Alijnheer Dos
sier', zoals vnend en vijand hem 
noemen, brengt het er volgens 
W I J schitterend vanaf. In de 
Senaat strijdt Wim Jorisden voor 
de Limburgse zaak. Het VU-
weekblad geeft in elk nummer 

uitgebreid kommentaar over de 
recentste ontwikkelingen in 'De 
Zaak Zwartberg', tientallen 
partij militanten verspreiden 
pamfletten in de Vlaamse mijn
streek. De Vlaams-nationalisten 
eisen garanties op werk na de 
sluiting van de mijn: als de re
gering die niet kan geven, moet 
Zwartberg open blijven. Al 
sinds 1957 had de VU regel
matig protest geuit tegen de 
gevoerde mijnpolitiek, maar de 
traditionele partijen hadden 
slechts ciandacht voor de Waalse 
mijnbouw (na een kabinetsraad 
lekt uit dat Wallonië 300 miljoen 
rekonversiegeld zou krijgen, 
Limburg 18). 

Een eerste massale betoging te
gen de sluiting van Zwartberg, 
op 22 januari 1966, verloopt in 
alle sereniteit. Meerdere VU-
mandatarissen en leden dragen 
bordjes met zich mee waarop 
staat dat de VU ook meedoet. 
Andere partijen sturen hun kat, 
een enkele ACV'er loopt mee 
'ten persoonlijken titel'. 

De donderdag die erop volgt 
worden de eerste ontslagbrie
ven uitgereikt. Arbeiders ver
scheuren ze in het openbaar, de 
sfeer wordt van langsom grim
miger en er breekt een spontane 
staking uit in de Zwartbergse 
ondergrond. Eén dag later is het 
aantal stakers in de mijn op
gelopen tot 800. Zaterdag komt 

Mijnarbeiöerd dragen een gewonde werkmakker weg. Bij de rellen rond Zwartberg vielen 2 doden en 7 
zwaargewonden. 

betuigen in Genk. De betogers 
worden voorafgegaan door een 
fanfare en uit niets blijkt dat er 
herrie op komst is. De inci
denten beginnen als een (slecht 
gerichte?) traangasgranaat van 
de rijkswacht een vrinkel waarin 
zich kinderen bevinden, bin
nenrolt. Paniek bij ordehand
having en getroffenen, woede 
bij inwoners en toeschouwers. 
Over wat volgt is het verslag in 
La Dernière Heure, een onver
dachte bron, formeel: „Het id een 
verdchrikkelijk dchouwspeL Alsof ze 
plots gevolg geven aan een orde woord, 
vervoegen talloze toeschouwerd de 
rijen der betogers of vallen ze de 
rijkswacht langd achter aan." 

Aangekomen bij de mijn van 
Zwartberg sluiten enkele VU-
mandatarissen onder de beto
gers een akkoord met de rijks
wacht: het protest gebeurt 

Een mijnwerkerdfamilie werd geholpen met geO uit het steunfonds. 

het tot de eerste relletjes tussen 
mijnwerkers en stakers w^aarbij 
enkele traangasgranaten wor
den afgevuurd. De TV-beelden 
van het incident kunnen de ge
moederen slechts verhitten. 

ALLEEN DE VU 
Het is in die gespannen sfeer dat 
op zondag 30 januari een 
nieuwe betoging richting 
Zwartberg trekt. De optocht 
wordt georganiseerd door een 
10-tal Vlaamse kultuurvereni-
gingen, telt een kleine driehon
derd deelnemers en moest oor
spronkelijk doorgaan In Voeren. 
Omdat de rijkswacht de Voer
streek hermetisch had afgeslo
ten, wordt beslist steun te gaan 

vreedzaam op voorwaarde dat 
de ordediensten niet provoce
ren. Even gaat het goed, maar te 
ijverige rijksw^achters willen als
nog grote kuis houden en schie
ten opnieuw met traangas. In
middels hebben zich een paar 
duizend meu-wsgierigen, op de 
hoogte gebracht door het ra
dionieuws en opgeroepen door 
ACV-radiowagens, aan de mijn 
gemeld. In een nummer van De 
Socialidtische Stem zal een mijn
werker later zeggen: „Alleen de 
Volksunie hebben we hier gezien. 
Alleen zij heeft iets voor ons ge
daan. " 

DE HEL 

Die zondag blijft het bij deze 

'kleine' schermutselingen, een 
dag later breekt de hel los. De 
stakers -weigeren in te stemmen 
met het akkoord dat de vak
bonden daags voordien bereikt 
hebben en waarbij ze verzaken 
aan de eisen van de mijnwer
kers. Een 1000-tal kompels 
trekt richting Winterslag om 
ook daar het werk lam te leggen. 
De rijkswacht schiet met scherp 
en er valt één gewonde. 

Of de betogers er verstandig 
aan deden, is niet zeker, maar 
zelfs na de eerste schietpartij 
trekken ze door naar Water
schei. Daar gebruikt de rijks
wacht opnieuw het pistool. De 
trieste balans: 2 doden, 7 ge-
-wonden, -waarvan 2 blijvend 
werkonbek-waam. 's Avonds be
richt het joernaal over de doden. 
„AL volgend punt in het nieuws 
vernemen de luisteraars dat munster 
Pierdon vrifdag a.d. naar Luxem
burg zal gaan om er bij de EGKS 
een lening van één miljard te be
pleiten ten behoeve van de rekonverdie 
in de Waalse mijnstreken Borinage 
en Centrum!", schrijft Toon Van 
Overdtraeten, in zijn boek Sta
kingen in Limburg. 

VALS BESCHULDIGD 

Daags nadien beschuldigt pre
mier Harmei de VU ervan de 
aanstokers te zijn geweest van 
de rellen. In een gedreven toe
spraak in het parlement weet 
Frans Van der Eldt de aantij
gingen van de lïerste Minister 
te -weerleggen en hem zelfs in 
het defensief te dringen. Die 
ochtend had de koning ook al 5 
vooraanstaanden uit de mijn
streek, waaronder Jozef Olaertd 
en Rik Vandekerckhove, gespro
ken. De vijf bek-wamen dat de 
gehate rijkswacht vervangen 
werd door para-kommando's. 

Enkele dagen later volgt de pu
blieke opinie de lijn van de VU, 
het feit dat Mijnalarm, een TV-
reportage van Maurice De Wilde 
tot drie keer toe -wordt uit
gesteld is daar niet vreemd aan. 
De partij verdeelt daarenboven 
fotomateriaal ten bewijze van 
het ongehoorde optreden van de 
ordetroepen kan. Diezelfde dag 
nog (2 februari) worden de ei
sen van de mijnwerkers — en die 
van de VU - met spoed in
gewilligd: geen ontslagen tenzij 

nieu-w -werk verzekerd kan wor
den. Het akkoord vertoont 
grote hiaten, maar heeft de ver
dienste dat het de gemoederen 
kan bedaren. 

VEEL SIMPATIE 

De VU blijft niet bij de pakken 
zitten en verspreidt een '-wit
boek' over de gebeurtenissen in 
Z-wartberg. Het belandt bij dui
zenden in de Limburgse brie
venbussen. Mensen -wordt ge
vraagd geld te storten aan het 
SoUdariteitdfondd Limburg ten be
hoeve van de getroffen gezin
nen. Na enkele weken al mag de 
VU-voorzitter samen met Toon 
van Overstraeten meer dan 
100.000 fr. verdelen. 

" ^ ^ VOLKS 

Terzelfdertijd is ook de regering 
gevallen, officieel niet over 
Z^vartbe^g, al heeft de zaak 
daar -wel toe bijgedragen. Frans 
Van der Eist in W I J : „De ge-
beurtenisden in Limburg betekenden 
voor de regering Harmei een zware 
morele klap, waardoor zij haar laat-
dte krediet verdpeelde. (...) De ver
antwoordelijkheid van de regering 
was niet te ontkennen." 

Door hciar inspanningen ten 
voordele van de Limburgse 
mijnwerkers mag de VU re
kenen op een groeiende aan
hang in de provincie. Op een 1-
mei bijeenkomst in Hasselt be
groet de partij 5.000 simpati-
santen. Zij weet zich gesteund 
in de oostelijke gouw en gaat er 
onvermoeid door op haar 
Vlaams een sociaal elan. De 
minder goede ekonomische toe
stand, het grote aantal pende
laars en een Limburgse uni
versiteit zijn daarbij dankbare 
strijdpunten. Bij de parlements
verkiezingen van 1968 laten de 
Limburgers weten dat zij de 
inspanningen van de VU w^aar-
deren. 

Geert Vranken 
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