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HOPEN OP MADRID 

I
n 1991 werd in Maastricht af
gesproken het daar getekende 
verdrag in 1996 te herzien, dat 
is dus reeds volgend jaar. Om 

die stap voor te bereiden werd 
een zgn. Europese Reflektiegroep 
opgericht die op de Top van Ma
drid, midden volgende maand, 
verslag zal uitbrengen. 

Omdat deze intergoevernemen-
tele konferentie een belangrijke 
stap is heeft de Volksunie zich 
over „Europa" gebogen. Want de 
Volksunie is er niet gerust in. 
Eind september publiceerde de 
Reflektiegroep haar eerste ver
slag en daarin valt te lezen dat 
zowat alle regionalistische en/of 
federalistische verzuchtingen van 
tafel werden geveegd. Met de 
visie van Vlaams parlement en 
Vlaamse regering werd geen re
kening gehouden, het veelbelo
vende Komitee van de Regio's dat 
door het Verdréig van Maastricht 
in het leven werd geroepen kende 
een slechte start. 

Het gaat niet goed met Europa, 
zegt de Volksunie. Toch zien wij 
regelmatig glunderende premiers 
op TV en zouden tal van Eu
ropese staten te drummen staan 

om toe te treden. Wat loopt er dan 
wel mank? 

De Europese Unie centraliseert 
graag en houdt zich met alles en 
nog wat bezig. Het Nederlands 
op etiketten staat ter diskussie, de 
maandeUjkse verhuis van Straats
burg naar Brussel en omgekeerd 
kost onnoemlijk veel, mogelijk
heid tot fraude met Eurogelden is 
groot, megalomane bouwprojek-
ten, het steekt op geen Ecu! Voor 
de Vlamingen speelt het bijko
mende element van de Euro-aan-
wezigheid in hun hoofdstad en in 
de rand er omheen. Tot slot leeft 
de vraag naar het engagement 
van de EU ten overstaan van 
gebieden in oorlog, de zwakke 
aanpak van de kriminaliteit, in
breng van regionale parlementen 
bij de besluitvorming is totaal 
afwezig. 

O p het sociale vlak is het even
eens erg gesteld. In Maastricht 
werd de eis van een maximaal 
jaarlijks begrotingstekort opge
legd. Deze kaap halen is uit
gegroeid tot een manie en dvringt 
regeringen tot drastische maat
regelen waardoor de aanpak van 
de werkloosheid in het gedrang 
komt. 

VU-GEDEPUTEERDE 
HERMAN VAN AUTGAERDEN: 

HET IS NU 
TIJD OM TE HANDELEN! 
Union, het kartel FranstaLigen in de provincieraad van 
Vlaanu-Brabant, ^prak van "etnische zuivering ". De VLD 
vond het "fataal voor de denwkratie ". Agalev had het over 
"Blut und Boden "-kriteria. De bevoegde gedeputeerde Toine 
De Coninck, een öocialift, verdedigde zich: „ we doen wat in 
hetbedtuuri>akkoorddtaat:opkomen voorde vrijwaring van 
het Vlaanu karakter van de nieuwe provincie." Onderwerp 
van het debat woj het "Reglement voor het toekennen van 
een rentetoelage aan initiatieven in de huur^ektor" van 
Vlaanu-Brabant. WIJ dprak met gedeputeerde Herman 
Van Autgaerden over het omdtreden reglement, en over het 
beleid ter "vrijwaring van de integriteit van het Vlaanu 
karakter" van de provincie in het algemeen, waarvoor de 
VU-er in de deputatie bevoegd u). 

R
eeds voor de verk iez ingen 
van de gemeen te - en p ro 
vinc ieraden in ok tobe r '94 
had de V U de w e n s uit

g e d r u k t deel uit te mogen ma
ken v a n de bes tendige deputa t ie 
van de n ieuwe provincie 
V laams-Braban t . 
D e Volksunie vond het voor 

E^n samenhangend buitenlands 
beleid is er niet. Wat wol je w^an-
neer tal van Europese staten lid 
zijn van verschillende organisa
ties? O p termijn moet defensie 
onder de bevoegdheid van de 
Unie komen. Eenvoudiger uit
gedrukt: de Europese veiligheid 
is een zaak van de Europeanen. 
Zo kan de Westeuropese Unie op 
termijn een evenwaiirdige poot 
worden binnen de Navo, kon-
troleerbaar door de Europese in
stellingen, geschraagd door een 
bestendig vredes- en veiligheids
beleid. 

In dat verband is het aangewezen 
de komst van nieuwe lidstaten 
anders te bekijken, sommige lan
den voeren van oudsher een neu
traliteitspolitiek, andere zitten in 
konflikten gewikkeld. Al deze 
landen in één pot steken is niet 
gezond, gradatie in lidmaatschap 
kan nuttig zijn en op termijn 
volwaardig worden. 

Grootste bezwaar tegen de hui
dige E U is haar gebrek aan de-
mokratie. Europa krijgt slechts 
bevoegdheid over die materies die 
beter op internationaal vlak wor
den beslist. Materies die eigen 
zijn aan de (deel)-staten, kul-
turele aangelegenheden b.v., ho
ren uitsluitend de (deel-)staten 
toe. 

V l aams-Braban t van groot be
lang da t ze zelf mee he t beleid in 
de n ieuwe provincie zou kun
nen bepalen . Herman Van Aut
gaerden, seder t 1987 de frak-
tieleider van de V U in de Bra
ban tse provinc ieraad , s laagde 
erin de V U in de deputa t ie te 
b rengen . 

Om beter zicht te krijgen op het 
beleid stelt de VU voor dat er 
twee wetgevende kamers zouden 
bestaan: het Europees parlement 
en een kamer die bestaat uit een 
kombinatie van de Raad en het 
Komitee van de Regio's, beiden 
rechtstreeks te verkiezen. O p hun 
beurt kiezen de kamers een re
gering die op een politieke meer
derheid steunt en politieke ver
antwoordelijkheid draagt. 

Als federalistische partij wil de 
VU een Europa op federalistische 
basis, niet de staatsvorm die de 
zgn. Europese federalisten voor
staan maar met inbreng en er
kenning van de regio's in de Raad 
van Alinisters. Dit wil zeggen dat 
Vlaanderen over een gedeelte (3) 
van de (5) „Belgische " stemmen 
moet kunnen beschikken. Pas 
wanneer ook de regionale over
heden betrokken worden bij het 
beleid van de EU, de eigenheid 
van de samenstellende delen ge
ëerbiedigd en vertegenwoordigd 
is, kan er sprake zijn van een 
demokratisch Europa. 

Onze hoop is groot, al zijn wij er 
niet gerust in. Maar „Alaastricht" 
moet in Madrid bijgeschaafd 
worden. 

Maurits Van Liedekerke 

Herman Van Autgaerden: „Een 
van de nuedt onthutiende vast
stellingen die ik deed waj dat de 
oude provincie Brabant zich nooit 
had afgevraagd hoe de taalwet in 
Brabant moedt nageleefd wor
den. " 

Bij de verk iez ingen van '94 g ing 
he t Vlaams k a r a k t e r van 
V l a a m s - B r a b a n t v e r d e r teloor. 
D e Vlaamse r a n d verf rans te 
verder , ook bui ten de zes fa
ci l i te i tengemeenten. Enke le cij
fers: in Beersel sp rong het F D F 
van 2 n a a r 4 zetels; in Z a v e n t e m 
w o n n e n de Frans ta l igen één ze
tel: me t 1 5 % van dr ie naa r vier; 

(Lecf verder biz. 6) 
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• Volgens Van den Brande en 
zijn Milieminister Kekhter-
mami (beiden CVP) werd na 
het akkoord over de uit
voeringsbesluiten van het 
mestaktieplan een beter 
evenwicht bereikt tussen de 
milieudoelstellingen en de 
ekonomische belangen van 
de landbouwsektor. De ver
goedingen waarvan boeren 
en tuinders zullen kunnen 
genieten om dit 'Taeter even-
•wicht" te bereiken worden 
geraamd op 1,1 miljard 
Frank... 

• Wat overigens niet eens 
zoveel is, wanneer men het 
prijskaartje bekijkt dat aan 
het akkoord tussen vakbon
den en werkgevers van 
Union A'ïixiière hangt. Om 
het vertrek van 1.300 ar
beiders in goede banen te 
leiden, moet de overheid 5 
miljard frank ophoesten, en 
U M nog eens bijna 2,5 mil
jard. Over de afvloeiing van 
het 300-tal bedienden werd 
nog geen overeenstemming 
bereikt. 

• Uit protest tegen de ja-
stem van België in de Ver
enigde Naties bij een motie 
die alle kemproeven ver
biedt, stelde de Franse pre
sident Chirac een ontmoeting 
met premier Dehaene uit. 

• De roomse Kongregatie 
voor Geloofsleer bevestigde 
dat de stellingname van paus 
Johannes-Paulus II tegen 
het openstellen van het 
priesterambt voor vrouwen 
onfeilbaar is. 

• Met de lukratieve einde-
jciarsperiode voor de deur 
werd een nieuwe Beatles-
mania ontketend. Een tv-
serie, reuzegrote affiches, 
een cd met nooit eerder ge
hoorde versies van oude 
nummers en een single met 
een nieuw^ Lennon-liedje 
staan daarvoor borg. 

• PS-kamerlid Aloriau wil 
een wetsvoorstel indienen 
om soft drugs te legaliseren. 
De CVP is tegen, net als SP-
minister Vande Lanotte. Die 
weet tenminste waarom: hij 
gebruikte zelf al cannabis, 
en méér zelfs... 

• Limburg krijgt een 
nieuwe goevemeuse: HiOe 
Houhen-Bertrand, een gewe
zen CVP-deputé. Hilde 
wordt de eerste vrouwelijke 
goeverneur. "Indien ik ge
weigerd had, zou dat vaan-
delvlucht geweest zijn", ver
klaarde ze in De Standaard. 

• Brussel krijgt de eer zich 
in 2000 ook kulturele 
hoofdstad van Europa te 
mogen noemen. De Vlaamse 
hoofdstad moet die eer wel 
delen met acht andere Eu
ropese steden. 

• VT4 wordt in het nauw 
gebracht door een ontwerp
richtlijn van de EU. Die wil 
de werkelijke vestigings
plaats van een tv-station la
ten bepalen door de ves
tigingsplaats van de meeste 
werknemers, door de effek-
tieve hoofdzetel en de plaats 
van de regiekamer. Daar
door lijkt het onwaarschijn
lijk te worden dat de kom-
merciële zender nog met een 
Britse hcentie mag uitzen
den in Vlaanderen. 

FORUM EN 
KOMITEE... 
Vorige week werd het Uitvoe
rend Bestuur van het IJzer-
bedevaardersforum uitgeno
digd voor een eerste gestruk-
tureerd gesprek met de Raad 
van Bestuur van het IJzerbe-
devaartkomitee. Voordien -wa
ren er al een vijftiental formele 
en informele kontakten / on-
derhandeüngen / gespreksflar-
den (naargelang de interpretatie 
van de betrokkenen) ge^veest 
tussen vertegenwoordigers van 
het Forum en het Komitee. 

ZocJs bekend viöl het Forum 
"inspraak" in het Komitee. 
Maar dat is vooral een scheiam-
lap waarachter grote onvrede 
schuilt bij een aantal radikale 
Vlaamse verenigingen, omdat 
het IJzerbedevaartkomitee 
vooralsnog weigert de Vlaamse 
onafhankehjkheid als alleenza
ligmakende optie voor de 
Vlaamse staatkundige toekomst 
te lichten. 

Het resultaat van het geruzie 
was te zien op de jongste I J 
zerbedevaart van de broeder
twist, met bedevaarders op de 
linker- en op de rechteroever 
van de IJzer, en een V N J -
I Jzerwake in Steenstrate, waar 
ook heel w ât vooraanstaande 
Forum-leden aanwezig w^aren. 

Volgens deelnemers verliep het 
gesprek vorige week hoffelijk. 
De vijf Forum-vertegenwoor
digers, Davidsfondsvoorzitter 
Van Gerven, ex-Tak-woordvoer
der en nu WB-ondervoorzitter 
Moonj, WB-voorzit ter De Hoo
ver, WB-sekretar is Jambon en 
Johan Laeremanó, ooit VU-pen-
ningmeester en vader van twee 
Vlaams Blok-mandatarissen, 
gaven er toelichting bij een 
mondeling voorstel van het Fo
rum om meer inspraak te or
ganiseren in het Bedevaartko-
mitee. 

...AAN DE 
PRAAT 
Voor zover ŵ e konden achter
halen gaat het Forum-voorstel 
niet in de richting van inhou
delijke of programmatische 
koerswijzigingen. Over w^elke 
richting het voorstel wél uitgaat, 
wordt biezonder geheimzinnig 
gedaan. De onderhandelaars 
zeggen de onderhandelingen 
niet te willen hypotekeren door 
te vroeg uit de biecht te klappen. 
Zij hielden zich nauw^gezet aan 
die afspraak, wat er in ieder 
gevaJ op wijst dat beide kampen 
de gesprekken ernstig nemen. 

Het ligt nochtans voor de hand 
dat "inspraak" het sleutelwoord 
is. En vermits het Forum vindt 
dat het Komitee onvoldoende de 
spreekbuis is van de doorsnee
bedevaarder op hnker- of rech
teroever van de IJzer, lijkt het 
logisch dat het Forum-voorstel 
deze modale bedevaarder, de 
basis van de IJzerbedevaart, 
medezeggenschap wil geven 
door een of andere vorm van 
verkiezing van het Komitee. En 
dan zijn er talrijke manieren om 
de "basis" te definiëren. 

Het Forum-voorstel zal voor
gelegd worden aan de Algemene 
Vergadering van het Komitee 
op 2 december. Op die ver
gadering, zo was vroeger al door 
het Komitee beslist, zullen ook 
de elf ontslagnemers van het 
Komitee uitgenodigd worden. 
Indien de Algemene Vergade

ring het voorstel een goede ver
trekbasis vindt voor verdere ge
sprekken, zal een volgende on
derhandelingsronde al op 5 de
cember plaatsvinden. 

In de rcind van de onderhan
delingen tussen Forum en Ko
mitee konden we vernemen dat 
ook de Werkgroep Radikalise-
ring een onderhoud gevraagd 
heeft met het IJzerbedevaart
komitee. Deze -werkgroep rond 
het VN J formuleerde alvast een 
duidelijk, zij het niet erg re
alistisch eisenbundel. Vooraan 
staat het onmiddellijk ontslag 
van het voltaUig komitee en de 
vorming van een nieuw komitee 
op basis van een fifty-fifty ver
deelsleutel tussen enerzijds het 
huidig komitee, en anderzijds 
het Forum en zichzelf. Daar
naast worden ook inhoudelijke 
eisen geformuleerd: het IJzer
bedevaartkomitee moet zich 
bvb. uitspreken voor een on
afhankelijk Vlaanderen in Eu
ropa, met uitsluiting van elke 
Belgische tussenstap. 

CARREFOUR 
Drie groene peirlementsleden 
uit Brussel-HaUe-Vilvoorde, 
twee Vlamingen en een Frans
talige, uitten in een open brief 
aan Laurette Onkelinx, de voor
zitster van de Franse gemeen
schapsregering, hun ongenoe
gen over Carrefour. Dat blaadje 
wordt met Franse gemeen
schapssteun verspreid in de 
Vlaamse rand rond Brussel, en 
is berucht om zijn anti-Vlaams 
karakter. 

De groenen denken er nochtans 
niet aan om de publikatie van 
Carrefour te verhinderen, "ge
zien de vrijheid van menings
uiting". Ze begrijpen niet dat de 
Franse gemeenschap een tijd
schrift subsidieert dat "alle Vla
mingen op één hoopje gooit met 
het Vlaams Blok, de Vlaamse 
minister-president Van den 
Brande fascistoïde neigingen 
toeschrijft omdat hij een andere 
mening heeft dan de uwe (en de 
onze) en die 150 jaar recht
matige Vlaamse emancipatie
strijd op gehjke voet stelt met de 
genocide in Joegoslavië." 

Het is positief dat de groenen 
van Ecolo en Agalev zich tegen 
de haatdragende kampagnes 

van Carrefour en daardoor van 
de Franse gemeenschap afzet
ten. Al moet daarcian toege
voegd worden dat Ecolo het in 
Carrefour hard te verduren 
kreeg omdat de Franstalige 
groenen weigerden zich aan te 
sluiten bij de Union des Fran
cophones, waardoor deze partij 
bij de verkiezingen voor de 
Vlaamse Raad waarschijnlijk 
een tweede zetel miste. Dit ele
ment vervolledigt de onvrede 
van lïcolo met Carrefour. 

Voor een goed begrip moet te
vens opgemerkt worden dat de 
groenen zich niet verzetten te
gen het feit dat de Franse ge
meenschap met de subsidiëring 
van Carrefour het territoriah-
teitsprincipe met de voeten tre
den. De Franse gemeenschap 
heeft in de Brusselse rand niets 
verloren. 

AGALEV... 
Nog groen nieuws: Agalev heeft 
op een statutair kongres beslist 
wat meer een traditionale partij 
te ^vorden. Alle waarnemers 
stellen dat vast, alle kommen-
tatoren schreven het, alleen mag 
dat zo door geen groene gezegd 
worden. 

De Stuurgroep wordt vervan
gen door een Politieke Raad 
(lees: Partijraad). Het Partij
bestuur komt in de plaats van 
het Uitvoerend Komitee. En een 
Politiek Sekretaris (een Partij
voorzitter die zo niet genoemd 
mjig w^orden) vormt samen met 
een Partijsekretaris (vergehjk-
baar met de Algemeen Sekre
taris van de VU) het Dagelijks 
Bestuur (bij de VU is dit geen 
onderonsje onder vier ogen, ook 
twee ondervoorzitters en een 
penningmeester maken er deel 
van uit). 

...EN 
COPPIETERS 
Vanzelfsprekend zette de 
groene partijvoorzitter Berfoet^ 
zich in zijn politieke toespraak, 
^vaarvoor hij naar verluidt (een 
primeur voor Agalev) een 
staande ovatie kreeg, af tegen 
het idee van de progressieve 
frontvorming waar VU-er Cop-
pieterd mee bezig is. 

Deze laatste kondigde aan dat 
hij eind januari zijn definitieve 
plannen zal ontvouwen. Hij liet 
alvast weten dat hij de CVP 
uitsluit van dit „radikaal de-
mokratisch projekt", omdat die 
partij „niet onverdeeld eman
cipatorisch is". Wel in aanmer
king komen de SP, de VU, Aga
lev (dat zelf al bedankte), de 
vakbonden ACV en A B W en 
een stuk of wat basisbewegin
gen. 

Van zijn kant benadrukte VU-
voorzitter Anciaux nog een keer 
dat Maurits Coppieters over 
geen enkel mandaat van de VU 
beschikt om gesprekken te voe
ren met het oog op de vorming 
van een nieuwe politieke for
matie, en dat geen enkele man
dataris van de VU bij deze ge
sprekken betrokken is. 

In de plannen van Coppieters 
w^ordt „sociale verankering" het 
basisbegrip. Coppieters wil het 
volk terug een visioen aanrei
ken, -want, stelde hij, het boek 
Prediker uit de bijbel citerend: 
'Waar het visioen ontbreekt, 

verwildert het volk." 

VOOR EN 
TEGEN... 
Professor Blanpain is door zijn 
recente suksessen in de strijd 
tegen de transferpolitiek al een 
tijdje dé steen des aanstoots in 
de Koninklijke Voetbalbond. 
Hij heeft zich deze week ook de 
woede op de hals gehaald van 
een andere gevestigde macht: de 
"sociale partners". 

In Trend,) had hij hen genadeloos 
aan de schandpaal genageld met 
enkele pertinente waarheden. 
In plaats van de beweringen van 
Blanpain tegen te spreken met 
argumenten, boykotten de so
ciale partners een studiedag van 
een vereniging die Blanpain 
voorzit en waaraan ze eerst hun 
medewerking hadden toege
zegd. Tekenend voor de de-
batkultuur van deze sociale 
partners? 

Blanpain kloeg aan dat de so
ciale partners in ons land een 
belangrijker rol spelen dan het 
parlement, terwijl het begrip so
ciale partner niet eens in de 
grondwet staat. Deze vak-
bonds- en werkgeversorganisa-

De wonderen zijn de wereld nog niet uit: drie levende en één dode BeatU brachten een nieuwe CD uit. Op 
het podium kan Lady Di middchien de vervanging van John Lennon doen. Na een interview - waar U al 
alled van weet - op de BBC mag zij het koninguuchap wel helemaal vergeten. 

WOENSDAG 22 NOVEMBER 1995 



ties beheren de Sociale Zeker
heid, een budget van 1400 mil
jard. Ze nemen mee het bestuur 
waar in allerlei insteüingen en 
overheidsbedrijven, zoals de 
NMBS of de Nationale Bank, 
benoemen een gedeelte van de 
rechterlijke macht, de sociale 
rechters, en hebben wetgevende 
macht, vermits ze KAO's mogen 
afsluiten die bindend zijn voor 
alle werknemers. Via de on
doorzichtige Fondsen voor Be
staanszekerheid hebben de so
ciale partners zelfs fiskale 
macht. 

Daartegenover staat een totaal 
gebrek aan transparantie en de-
mokratische legitimering. Hun 
leden hebben niet de minste 
inspraak. De verkiezing van de 
nieu'we ABW-leiding verge
leek Blanpain met een paus
verkiezing. Bovendien is het de 
minister van Tewerkstelling en 
Arbeid die soeverein bepaalt 
wie zich sociale partner mag 
noemen en in de Nationale Ar
beidsraad mag zetelen. 

...BLANPAIN 
De gewezen VU-senator be
schuldigde de sociale partners 
ervan de federahsering af te 
remmen. Nochtans zijn be
paalde deelmateries van het ar
beidsrecht en de sociale zeker
heid exklusieve bevoegdheden 
van de regio's, ^veet de pro
fessor. Hij besluit dat de sociale 
partners niet meer in staat zijn 
een gepast antwoord te geven 
op de problemen ^vaarmee ze 
gekonfronteerd worden, omdat 
ze zo inge^verkt zijn in de struk-
turen dat ze er geen afstand van 
kunnen nemen. 

„Als men in België niet de voor
delen aan gesyndikeerden zou ^ ^ huiöartd die om de zeé minuten een patiënt ontvangt, en een 
kennen, a.ls de administratieve geneesmiddelenfabrikant die de artöen met smeergeld aanzet om zijn 
wirwar met alleen via de va- medikamenten te dUjten, zetten het medisch beroep deze week dtevig 
bonden bewandeibaar wordt, T » .̂  
j I J 1 j-i 1- .̂  onder vuur... 
dan bedroeg de sjoidikahsatie 
hier ook maar 20% zoals in 

Nederland", be"weert Blanpain. 

Namens de sociale partners 
kreeg Blanpain een boze pu
blieke brief van ACV-voorzitter 
Peireru. De bons beschuldigde 
de professor ervan juridisch on
juiste en politiek onterechte be
weringen geuit te hebben. In 
een rejiktie vroeg Blanpain Pei-
rens dit eens te willen preci
seren, en tevens inlichtingen te 
verstrekken over de ondoor
zichtige geldstromen in de 
Fondsen voor Bestaanszeker
heid. We vermoeden zo dat Pei-
rens niet erg scheutig zal zi;n om 
hierop in te gaan. 

De professor Arbeidsrecht 
kreeg verder bijval van VU-
voorzitter Bert Anciaux. „Het 
wordt hoog tijd dat er in dit land 
op een open en demokratische 
manier kan gepraat worden 
over maatregelen om de kom-
plete ontwrichting van de ar
beidsmarkt tegen te gaan. De-
mokratisch gestruktureerde so
ciale organisaties mogen zeker 
konstruktieve voorstellen doen, 
maar het parlement heeft het 
laatste woord." 

CORDON 
ARTISTIQUE? 
Volgende week donderdag 
vindt in het peristilium van de 
Kamer van Volksvertegenwoor
digers de plechtige opening 
plaats van een tentoonstelling 
van schilderijen van Kamerle
den. Inderdaad, de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers telt 
onder hciar leden enkele ver
dienstelijke artistieke talenten. 

Pohtieke iruideré wisten al lan
ger dat Mark Eydkend ter ont
spanning van de zware politieke 
of ministeriële dagtaak met een 
zekere flair het penseel pleegt te 
hanteren. Het is zelfs niet he

lemaal onbekend dat ook Rik 
Daenu niet alleen in het haUrond 
met verve kan tussenkomen. 
Van de derde Kamerkunstenaar 
wiens werk vanaf volgende 
week in het peristilium zal prij
ken, Gerolf Annemans, was tot
nogtoe minder geweten dat het 
politieke beest ook in andere 
expressieve kunstuitingen dan 
volkseigen liederenschat een 
uitweg vindt. Het cordon sa
nitaire is gelukkig nog geen cor
don artiótique. 

SAMEN 
De kristendemokratische en so
cialistische partijen in België 
hebben opnieu'w dingen samen 
gedaan. De CVP en PSC vier
den samen de verjaardag van 
hun partijen, die vijftig jaar oud 
geworden zijn. Bij die gelegen
heid vvrerd een lijvig boek voor
gesteld, met de sprekende titel 
Tudtten staat en maatschappij. 

De bij uitstek verzuilde kris
tendemokratische partijen zijn 
immers in die periode praktisch 
onafgebroken aan de macht ge
weest. De CVP-PSC kreeg met
een felle kritiek van een eigen 
drukkingsgroep: tussen staat en 
maatschappij -was geen plaats 
meer voor Vrouw en Maat
schappij, de werkgroep van de 
vrouwen in de CVP. 

De socialistische kameraden 
hebben afgesproken samen de 
unitaire SocicJe Zekerheid te 
redden. Voor het eerst in tien 
jaar doen PS en SP nog officieel 
iets samen: een koUoquium over 
de Sociale Zekerheid. Op dit 
wetenschappelijk klinkend ini
tiatief vrillen de socialisten in de 
eerste plaats aantonen dat ze 
tegen de splitsing van de Sociale 
Zekerheid zijn. 

KLEUR BEKENNEN VANAF DE WIEG 

Jonge moeders en vaders kun
nen gratis hun baby's en peu
ters medisch laten volgen door 
plaatselijke konsultatiebu-
reaus onder het toezicht van 
Kind en Gezin, een Vlaamse 
openbare instelling. Tot voor 
kort werden die raadplegingen 
zeer sterk gedecentraliseerd 
georganiseerd: jonge Vlaamse 
gezinnen konden terecht in 
meer dan 1.000 konsultatie-
bureaus verspreid over Vlaan
deren. 

Sommige van die bureaus 
worden op pluralistisch ini
tiatief georganiseerd, een 
meerderheid echter wordt 
door een zuil gepatroneerd. In 
de katolieke zuil houdt de 
vrouwenorganisatie KAV zich 
daar bvb. mee bezig, onder de 
naam Kuid en Preventie. 

Een klein jaar geleden raakte 
bekend dat de beschikbare 
middelen niet meer volstonden 
om alle konsultatiebureaus uit 
te rusten naar de noden van 
vandaag. Een reorganisatie 
drong zich op. Volgens VU-
ondervoorzitter Vankrunkels-
ven werd deze herstrukture-
ring echter op maat gesneden 
van de katolieke en socialis
tische zuilorganisaties KAV en 

S W . Als burgemeester van 
Laakdal trok Vankrunkelsven 
met een ruime delegatie be
trokkenen naar Paula 
D'hondt, de voorzitster van 
Kind en Gezin, om de nieuw^e 
regehng van de konsultatie
bureaus aan te vechten. 

Deze herstrukturering voor
ziet een afslanking van meer 
dan 1.000 bureaus naar 284. 
Bijna drie op vier bureaus 
worden dus opgedoekt. Bij de 
herstrukturering zou men 
meer aandacht schenken aan 
de zw^akken in de samenle
ving, en rekening houden met 
objektieve gegevens zoals be
volkingsdichtheid, bestaande 
w^erking, te verwachten ge
boortecijfers. 

De administratie van Kind en 
Gezin volgde inderdaad deze 
objektieve kriteria. Vankrun
kelsven getuigt dit voor de 
regio Geel: de administratie 
kende een konsultatiebureau 
toe voor Geel, één voor Mol, 
één voor Balen, en één voor 
Laakdal en Meerhout samen. 

Het Bureau en de Raad van 
Bestuur van Kind en Gezin 
volgden echter dit voorstel van 
de ambtenaren niet. Vankrun

kelsven! „Er kwamen geen 
vier maar vijf konsultatiebu
reaus. Géén in Laakdal, géén 
in Meerhout, maar twee in 
Geel, twee in Mol en één in 
Balen. Voor die grote gemeen
ten zou men kunnen zeggen 
twee, ja, gespreid over de grote 
oppervlakte. Maar wat zien 
w^e: in deze gemeenten werden 
de gekleurde konsultatiebu
reaus op honderd meter van 
elkaar ingeplant. Wat kiest U, 
ouder met baby, rood of 
oranje?" 

Vankrunkelsven kloeg bij 
Paula D'hondt aan dat niet de 
spreiding van de bureaus de 
doorslag gaf, maar wel de 
kleur, de verzuiling. Pikant de
tail: Paula D'hondt begon haar 
politieke karrière bij de 
KAV... 

De burgemeester van Laakdal 
ontkende dat hij met zijn aktie 
slechts voor zijn eigen streek 
komt pleiten. Vankrunkels
ven: „Onze kontakten met de 
administratie leerden ons dat 
praktisch alle neutrale vz^v's 
van de kaart geveegd zijn. Me-
vrouw^ D'hondt en haar raad 
van bestuur gingen zelfs zo ver 
om onbestaande vzw's een 
konsultatiebureau toe te ken

nen! Gekleurde vzw's die nog 
moeten opgericht worden krij
gen de voorkeur op vrijwil
ligers die reeds decennia deze 
diensten aanboden. Als het 
kleurenpalet maar in even
wicht w^as, was alles OK! 
Paula D'hondt bedacht de ei
gen vriendinnen van de KAV, 
Kind en Preventie, met 65% 
van de konsultatiebureaus. De 
rest werd bijna volledig kado 
gedaan aan de Socialistische 
Vooruitziende Vrouwen 
( S W ) . " 

Vankrunkelsven beklemtoont 
dat hij niets tegen de KAV of 
de S W heeft. „Maar deze 
instelhngen op een georgani
seerde manier publieke taken 
toevertrouw^en kan voor ons 
niet. Dit verwerpen wij op 
basis van onze pluralistische 
ingesteldheid. En ook om fi
nanciële redenen: verzuiling 
kost geld, dat stellen we vast in 
het onderwijs, in de klinieken, 
... arm Vlaanderen." 

Paula D'hondt ontkende niet 
dat de Raad van Bestuur de 
administratie niet altijd 
volgde. Ze verantwoordde de 
stiefmoederlijke behandeling 
van de pluralistische initiatie
ven met het argument dat deze 

nauwelijks aanvragen hebben 
ingediend. Bij een rondvraag 
bij de 300 Vlaamse gemeenten 
hebben er maar 60 gereageerd, 
stelde D'hondt. Maar, hoeft 
dat te verwonderen, als men 
weet dat de overgrote meer
derheid van gemeenten be
stuurd wordt door meerder
heden waarvan CVP en SP 
deel uitmaken? 

Vankrunkelsven en zijn de
legatie stuurden tevergeefs 
aan op een volledige herzie
ning van het ontwerp over de 
herstrukturering van de kon
sultatiebureaus. Zij waren 
voorstander van één konsul
tatiebureau in elke gemeente, 
georganiseerd door het 
OCMW. 

Aan De Morgen vertrouwde 
D'hondt nog het volgende toe: 
,,Het privé-initiatief, al dan 
niet verzuild, heeft sterke wor
tels in Vlaanderen. Men kan 
dat niet zomaar negeren. En 
zeg mij, w ât is er in dit land 
niet verzuild? " 

Aan deze zaak zal de VU in het 
Vlaams parlement nog een 
staartje breien. 

(pdi) 
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HET ZAL WEL GEEN PLAGIAAT ZIJN: 

REGERING SCHAR DOODSTRAF AF 

E
nkele •weken geleden be
sliste de regering de dood
straf af te schaffen. De na
oorlogse diskussie over een 

eventuele afschaffing duurt al 
jaren, sinds 22 mei 1974 om 
precies te zijn. Toen diende VU-
senator Os\vald Van Ooteghem, 
samen met de fraktieleden De 
Facq, Coppieters, Van Haegen-
doren en Van In, een voorstel in 
om de doodstraf om te zetten in 
levenslange hechtenis. Het VU-
voorstel \verd niet goedge
keurd. In het huidige voorstel 
zal de doodstraf vervangen wor
den door een levenslange vrij
heidsberoving. Om een duide
lijk verschil te behouden met de 
levenslange gevangenisstraf, zo
als die tot op heden gangbaar 
•was, wordt ook deze aange
past. 

In een brief cian de redaktie 
geeft Van Ooteghem een chro
nologie van andere voorstellen 
die na 1974 zijn ingediend — o.a. 
door de CVP'er Storme en de 
Groenen Voed en Dierickx, maar 
die allen een stille dood stier
ven. 

Oswald Van Ooteghem: „Wei-
Licht ut mijn opsomming niet vol
ledig, maar het ió politiek toch 
belangrijk dat de VU de eeréte partij 

BELGISCHE SENAAT 

BUITENGEWONE ZITTING 1974 

22 MEI 1974. 

Voorstel van wet strekkende tot het 
afschaffen van de doodstraf. 

De doodétraf wordt nu dan toch afgeschaft. De VU dunde daartoe al 
'in 1974 een voorstel ui. 

UI die in deze eeuw in het federaal 
parlement een initiatief heeft ge
nomen tot afschaffing van de dood
straf. En dat de federale regering 21 
jaar heeft nodig gehad om de VU 
gelijk te geven." 

De motieven binnen de twee 
voorstellen liggen wel enigszins 
anders. Bij het oude VU-voor-
stel overheerste de menselijke 

kant: het doel van de straf mag 
geen wraak zijn. En zelfs al was 
het de traditie dat de koning 
genade verleende, van een tra
ditie kon w^orden afgeweken. 

Het nieuwe voorstel — dat nog 
door de Kamer moet goedge
keurd worden — wilde vooral 
komaf maken met de hinder die 
gepaard ging met het teoretisch 

bestaan van de doodstraf. Bel
gië ondervond nog steeds hin
der bij het goedkeuren van in
ternationale verdragen, maar 
daarnaast zijn er nog steeds lan
den die geen verdachten uit
leveren aan landen die de dood
straf nog uitspreken. 

TUINBOUW 
Als er niet snel iets wordt on
dernomen dan zal de konsu-
ment met meer kunnen kiezen 
tussen Spaanse of Vlaamse to
maten yviLTit dan zijn er geen 
Vlaamse meer. De tuinbouw-
sektor zit in slechte papieren. 
Zo slecht dat delegaties van de 
tuinbouw — en van de Boe
renbond — systematisch hun be
klag doen en hulp vragen bij 
niet CVP-parlementsleden. De 
tuinders voelen zich gepakt 
door de kristen-demokraten die 
hen een BTW-verlaging hadden 
beloofd en zich niet aan die 
belofte hebben gehouden. In
tegendeel, de BTW werd ver
hoogd. De tuinbouwers krijgen 
nu niet alleen zware konkur-
rentie van hun kollega's in het 
Middeüandse Zee-gebied (on
dermeer door de sterke Bel
gische frank en door de Eu
ropese steun), maar ook van de 
direkte buurlanden zoals Duits-

MEVROUW DE GOEVERNANTE 
't Liefst had ik deze week geschreven over 
The Fab Four, de vier jongens uit Li
verpool die mijn jeugd hebben verbHjd. 
Maar ja, de voordracht van mevrouw 
Hilde Houben-Bertrand als nieuwe goe-
verneur van Limburg noopt mij in 
Vlaamse boezem te kijken. 

Het lezen van een vraaggesprek met me
vrouw en het zien van haar staatsieportret 
in De Standaard hebben deze jongen zéér 
diep gerjiakt. 

Aan haar benoeming is een onnoemlijke 
kruisweg vooraf gegaan. Maar voor 
CVP'ers mag dat geen kwelling zijn. 

De politieke verkaveling viol dat in de 
Limburgse goevemeurszetel een kristen-
demokratisch achterste hoort. Dies tollen 
reeds maanden de namen van kandidaten 
door de pers. Eerst was er meneer 
Kelchtermans — maar onmisbaar om 
Vlaanderen te bestieren —, dan meneer 
Delcroix — maar nog te aangebrand —, dan 
meneer Zjef Gabriels — om vergissingen te 
vermijden leggen wij de nadruk op de 
voornaam. Verder afdalen in de rangorde 
kon CVP-voorzitter Van Hecke zich niet 
veroorloven. Ten einde raad werd dan 
maar de gewezen gedeputeerde Hilde 
Houben-Bertrand uit haar Genkse knus-
heid geplukt. Het moet toch iemand doen, 
moet men m de Tweekerkenstraat gedacht 
hebben. En nog het liefst iemand met een 
onbesproken handel en wandel. 

En wie kon er beter in aanmerking komen 
voor deze bioempotfunktie dan de bra-
vigheid zelve, de Barbie-versie van Rika 
Steyaert zaHger gedachtenis ? 

Vrouwen in de politiek hebben altijd iets 
ontroerends. Anders dan hun mannelijke 
tegenhangers zeggen ze de zaken rechttoe 
rechtcian. En dat siert ze! 

,,A1 heel jong wist ik dat ik iets wüde gaan 
doen zoals papa. Wat hij precies deed 
snapte ik niet." Is dat niet eerlijk gezegd? 
Ook wij snapten het niet, maar kom. 

„Ik zag dat hij enorm opging in zijn werk 
en dat hij mensen gelukkig kon maken." Is 
dat niet mooi? En om het mooier te maken 
liet mevrou'w zich fotograferen voor het 
geschilderde portret van papa, haar va
der. 

Die vader sprak inderdaad tot de ver
beelding. Tussen 1929 en 1936 was Fred 
Bertrand ondergronds mijnwerker en 
klom gestaag, via de KAJ en later de 
vakbond, naar de Wetstraat. Waar hij, na 
eerst de Vlaamse vleugel van de CVP te 
hebben geleid, tien jaar lang een mi
nisterpost bekleedde. Tussendoor was 
Bertrand ook nog lid van de gemeen
schappelijke vergadering van de EGKS en 
member van wat later het Europees par
lement zou worden. Trots al die belang
rijke funkties heeft Bertrand het drama 
van Zwartberg niet kunnen voorkomen. 
Al die jaren is hij een minzame Limburger 
gebleven, het komt mij voor dat de man 

altijd lachte. Alsof er zoveel te lachen 
viel? 
Toen ondergrondsw^erkend Limburg dan 
woedend door de mijnstreek daverde en 
Brussel verraste, verbaasde eerste-minis-
ter Harmei er zich over dat „een kalme en 
minzame bevolking" tot dergelijk kracht
dadig verzet in staat was. Het leek wel een 
sneer aan het adres van minzame Bertrand 
die in Brussel en elders „zo veel mensen 
gelukkig kon maken." 

„Is het zoveel? dat is het eerste dat ik 
daarover hoor." 

Ontdekken wij een beetje schijnverbazing 
in dit antwoord van mevrouw HUde wan
neer De Standaard hciar konfronteert met 
de mededeling dat zij 180.000 fr per 

mciand, plus ambtswoning en dienstwagen 
met chauffeur toebedeeld krijgt? 

Uit het gesprek én de foto komt een brave, 
propere en goedmenende madam te voor
schijn. Die aan de universiteit een uiterst 
vhjtige leerling is geweest en dus veel heeft 
geleerd. Zo ook „de jongens", voor het 
eerst zelfs... 

Mevrouw de goevemante beseft dat zij het 
met een anders-gezinde deputatie niet 
onder de mcirkt zal hebben, maar „neen 
zeggen zou Vciandelvlucht geweest zijn." 
Een beetje drjimatiek doet het steeds in de 
pohtiek. Bovendien weet mevrouw zich 
verzekerd van de steun van haar echt
genoot-geneesheer en haar drie kinderen. 
„Zij hebben enorm positief gereageerd en 
gaan dat formidabel mooi ambt samen met 
hun mama dragen." 

Waar lees je vandaag de dag nog zoiets 
moois ? 

En dan zijn er nog de trouwe vriendinnen, 
ze komen driewekelijks samen om kleu-
renwhist te spelen, haar grootste hobby 
reeds 24 jaar lang... „Het is een on
gelooflijk prettige bezigheid" want ,,af en 
toen vervallen we natuurlijk in een aan
gename babbel." Waar lees je vandaag de 
dag nog zoiets? 

Die goeie ouwe Harrie Vandermeulen, 
nog zo nen brave mens, is eerder deze 
w^eek als goeverneur uitgewuifd. Hij heeft 
zelfs bloemen gekregen van Frieda Bre-
poels. Weldra zal mevrouw Hilde Hou
ben-Bertrand zijn plaats innemen. 

Deze jongen w^acht in spanning de dag af 
dat het woelwater uit Voeren een eerste 
poging onderneemt om te ondervinden 
hoe ver hij met de madam-uit- Hasselt ksin 
gaan... 

Of had ik deze \veek toch maar beter over 
The Beatles geschreven? 

R^Asmus 

land, Frankrijk en Nederland. 

Vlaams volksvertegen\voordi-
ger Nelly Maes interpelleerde 
Vlaams minister Van Rompuy. 
Uit zijn antwoord mocht blijken 
dat de Vlaamse regering inder
daad inspanningen ten belope 
van een half miljard frank doet, 
maar dat een verlciging van de 
BTW door de Walen wordt te
gengehouden. De tuinbouw en 
sierteelt (bloemen, ...) zijn im
mers voor 90% in Vlaamse han
den en de solidariteit bij onze 
zuiderburen blijkt in dat kader 
niet erg groot te zijn. Pikant 
detail: de kerstbomen, een in 
hoofdzaak Waalse aangelegen
heid, zijn niet onderhevig aan 
het hoge BTW-tarief van 21%. 
Kerstbomen blijken landbouw-
produkten te zijn. Als daar maar 
geen ballen van komen... 

EEN LAPJE BOUWGROND 
Vraagstuk: de bouwgrond van 
een gemiddelde woning kost 1,5 
miljoen fr. In een gemiddelde 
woning wonen 4 mensen. Hoe
veel mensen kan je onderdak 
verschaffen voor 7 miljard fr.? 
Het antwoord luidt: 626. 

Hoe komen we daaraan? Met 7 
miljard koop je bijna 4667 per
celen voor 1,5 miljoen fr. Ver
menigvuldigd met 4 zouden op 
die percelen een goede 18.500 
mensen kunnen wonen. 

Vanwaar dan 626? Dat is het 
aantal Europese parlementsle
den. Vanwaar dan 7 miljard? 
Dat is de prijs van de bouw
grond voor het 'grapje van de 
goden' dat in de Brusselse Le-
opoldswijk wordt neergepoot. 
De prijs die moet betaald wor
den door de federale regering. 
Oud-premier Wdfr'ied Marteru) 
had die belofte gemaakt om Eu
ropa naar Brussel te halen. Voor 
de partikuhere bouw^heer een 
hallucinant bedrag, voor Mar
tens, die zelf toch ook een tijdje 
met de metro moest gaan, blijk
baar niet. 

7 miljard voor een stukje bouw
grond. Een 'grdletje van de go
den '? 

VU-senator Bert Anciaucc inter
pelleerde Jean-Luc Dehaene over 
de kapriolen van zijn voorgan
ger. 

De premier verantwoordde de 
genomen beslissing, maar ging 
niet in op het sociaal-ekono-
misch aspekt van de zaak. 

(gv) 
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HET SUKSES VAN DE JONGSTE STAATSLENING: 

WAST „PHILIPPE XVII" ZWART GELD WIT? 
De jongste dtaaUlening Philippe XVII L) een onvoor-
i)telbaar dukde<f geworden. Na zelp het vervroegd aplulten 
van de Indchrljvlngdmogelljkheden werd op welgeteld één 
dag zo'n slordige 463 miljard binnengehaald, zijnde 5% 
van het Bruto Nationaal Produkt. Er id du^^ blijkbaar nog 
öteedö een zeer groot vertrouwen in de debiteur België, 
ondankö zijn door velen voorspelde failliet. Velen étellen 
zich meteen ook de vraag hoe het te verklaren ui dat de 
modale belegger zulke sommen veil heeft in deze eko-
nomifch barre tijden. Ook vragen velen zich af waarom 
juLit de staatslening verkozen wordt en niet obligaties of 
aandelen. 

V
ooreerst moet vastgesteld 
worden dat vanuit beleg-
gingstechnisch oogpunt de 
voorwaarden van de jong

ste lening aantrekkelijk te noe
men zijn. Het betreft opnieuw 
een 3-6-9-lening. Dat houdt in 
dat het een negenjarige lening 
betreft, maar dat men na drie of 
na zes jaar uit de staatslening 
kan stappen en zijn centen terug 
kan krijgen. Alleszins een flexi
bele formule! In de eerste drie 
jaar krijgt men een rente van 
5,10%, in de huidige rente-stand 
geen slechte vergoeding. In de 
tweede periode van drie jaar 
wordt een rente gewaarborgd 
van 6,75% en voor de laatste 
drie jaar zelfs 7,5%. Deze rente 
•wordt naar boven aangepast in
dien de marktrente op dat ogen
blik hoger zou zijn. Velen gaan 

ervan uit dat %ve niet terug naar 
echt hoge rentes gaan, •waar
door de waarborg die hier ge
boden wordt aantrekkelijk 
overkomt. Voor de inschrijver 
interessante voorwaarden dus, 
maar daarom niet voor de 
staat! 

PEER 

Het is met name zo dat de 
voorwaarden voor de lening 
reeds enige tijd vastliggen en dat 
intussen de rente iets gedaald is. 
Dat betekent dat in de huidige 
omstandigheden de lening 
duurder zou zijn en boven pari 
zou noteren. Door deze rente
evolutie niet af te wachten, is het 
aOeszins zo dat de staat een pak 
inkomsten mist, •want de lening 
is slechts iets boven pari te 
betalen. 

Kreatief met zwart geld, tip 2: probeer eeru een dtantölenuig. 

Verder is het op zijn minst ge
vaarlijk om de rente voor de 
laatste zes jaar nu reeds vast te 
leggen. Stel dat de 3-jaars-rente 
eind 1998 lager ligt dan 6,75%, 
dan is de staat toch gehouden 
deze rente te betalen. Hetzelfde 
geldt voor de laatste 3 jaar, 
mocht de 3-jaars-rente in 2001 
lager zijn dan 7,5%. Rekening 
houdend met de verwachting 
dat de rente in de toekomst 
stabieler en lager zal zijn, is de 
kans groot dat de staat de laatste 
zes jaar van deze lening een 
serieuze peer stooft. Financiële 
analisten hebben reeds bere

kend dat een dergelijke gratis 
rente-optie de staat 5 miljard 
kost. We kunnen dus stellen dat 
Maystadt in zijn taak van fi
nancieel manager van de NV 
België heeft gefaald. 

WITWAS-OPERATIE 
Alaar bovenal is er veel fun
damenteler kritiek te uiten op de 
uitgifte van staatsleningen a la 
Philippe XVII. 

Door dergelijke al te komfor-
tabele voorwaarden te geven, 
stijgt de financiële afhankelijk
heid van België nog, Wciardoor 
het voeren van een echt beleid in 

de toekomst nog meer bemoei
lijkt wordt. In tijden van groei
ende werkloosheid is dit een 
bittere vaststelling. 

Ook over de imphkaties op de 
fiskale fraude valt veel te zeg
gen. De fiskale administratie 
kan met name bij (grote) aan
kopen van bv. onroerende goe
deren slechts drie jaar of bij 
vermoeden van fraude vijf a zes 
jaar terugkeren in de tijd om de 
oorsprong van de aangewende 
centen te achterhalen. Door de 
looptijden van de lening zo lang 
te nemen, worden veel zwarte 
gelden belegd in de staatslening, 
die op vervaldeig perfekt ,,of
ficieel" aan te wenden zijn. In 
een tijd waarin de regering stelt 
dat de bestrijding van de fiskale 
fraude prioritair is, werkt ze dus 
de fakto mee aan het %vitwcissen 
van zwart geld. 

Ook zijn de interessante voor
waarden en het sukses van de 
staatslening als gevolg daarvan 
nefast voor de konsumptie in 
ons land. Door het onverhoopte 
bedrag dat de lening opbracht, 
is voor weUicht negen jaar een 
groot pak geld niet meer be
schikbaar voor konsumptie. In 
een land dat één van de hoogste 
spaark^wotes ter wereld heeft en 
dringend meer binnenlandse 
vraag kan gebruiken, stemt dit 
tot nadenken. 

Zeger Collier 

UIT ZWEDEN: 

MALAISE IN LAND- EN TUINBOUW 
Het gaat niet goed in de land- en tuinbouw. Zowel in het 
buitenland, als in Vlaanderen zijn er problemen van over-
investeringen en van lage verkoopprijzen, dus minder 
winst. AU zoon van een land- en tuinbouwer voelen wij ons 
daar onbehaaglijk bij. Als milieu-bezorgden weten wij dat 
dit een rem kan zijn op de inspanningen die de land- en 
tuinbouw de jongste jaren probeert te doen als behoeder van 
het milieu. Een algemeen overzicht. 

Als intussen oud ge'worden zoon 
van een land- en tuinbou^wer 
vind ik dat een bijzondere spij
tige gang van zaken. Dat de 
land-en tuinbou^wers uit onze 
buurlanden eveneens af en toe 
aan de klaagmuur staan, ver
zacht het leed niet van onze 
eigen land- en tuinbouw. 

LEUGENTJE 

Daar is vooreerst de glastuin
bouw, en dan vooral de teelt van 
tomaat en paprika onder ver
warmd glas. Vijftien jaar ge
leden schreef ik in mijn (derde) 
boek dat handelde over glas
tuinbouw, dat ik het niet zo zag 
zitten om bergen energie te ver
bruiken voor de teelt van ge-
•wassen, die dan toch sterker 
bekonkurreerd kunnen worden 
door produkten uit zuidelijker 
gelegen landen met een •warmer 
klimaat. 

Dat onze eigen tuinbouwers nu 
stellen dat hun eigen tomaten 
zonder pesticiden geteeld wor
den, in tegenstelling met die uit 
Spanje en Alarokko, is eigenijk 
een leugentje om bestwil... 

Toch •viel het ons op, bij een 
vorige, eerste uitzending over 
hun probleem, dat te herleiden 
is tot lage prijzen omwille van de 
invoer van Spaanse en daarna 
Marokkaanse tomaat, onze 
tuinders dat probleem zeer se
reen behandelden. Toch schrok
ken •wij even, en veel luisteraars 
met ons, dat daar investeringen 
mee gemoeid waren, van tien
tallen miljoenen. lien van de 
kwekers stelde dat de banken 
tot voor kort zwaaiden met mo
gelijke kredietverleningen tot 
om en bij de 50 miljoen Bel
gische franken. En toch moes
ten de voorlichters, de banken 
en ook ons eigen Ministerie van 
Landbou'w weten dat, •wanneer 
de Europese grenzen open zou
den verklaard worden, deze 
massale invoer mogelijk \vas; ja 
gewoon te verwachten. 

Dat •wij onze eigen tuinbou^vers 
moeten helpen met enkele hon
derden müjoenen, willen •wij er 
nog bijnemen. Hoewel onze 
tuinders d ^ r niet in lengte van 
tijd mee te helpen zijn. 

Voor wat de andere tuinbou^w-

produkten betreft, is en blijft er 
steeds en kwestie van vraag en 
aanbod. Daarnaast staat er ook 
het feit dat, hoe hoger de tem
peratuur, zo^wel 's zomers als in 
de •winter, hoe lager de prijzen. 

ALTERNATIEVEN 
De meest pientere land- en tuin-
bou\vers zoeken naar alterna
tieven, maar dit heeft ook zijn 
grenzen. Landbou^wers in 
Vlaanderen en Wallonië pro
beren aan hoevetoerisme te 
doen; kweken, schapen, geiten, 
struisvogels en zelfs heuse bi
zons. Dit laatste dan •weer in 
Recogne (Ardennen) •waar het 
te sterk golvende landschap 
minder geschikt is voor rund
vee. Zo 'n kilogram buffelvlees, 
uiteraard onbespoten, kost in de 
winkel algau^w tot 1.200 fr. Het 
hoeft niet steeds patrijs of gan-
zelever te zijn! 

Boeren die aan toerisme doen, 
koppelen die alternatieve teel
ten dan aan •wat men thans 
plattelandstoerisme is gaan noe
men, en waarvoor trouwens 
reeds kursussen worden inge
richt. Z o n kursus is gespreid 
over een volledig jaar (256 les
uren) en kost slechts 4.000 fr. 
(Inlichtingen: 011/24.43.11) 

Daar is ook die glastuinbouwer, 
die aanvankelijk aardbeien 
teelde onder verwarmd glas, 
maar het niet meer zag zitten 
met die invoer van Egyptische 
aardbeien. Schakelde aanvan
kelijk over op sla, teelt thans 
nog •wat sla, spinazie en veldsla. 

De oog<)t is goed, de kwaliteit 
duperieur, de investeringen te 
l>oog, de prijd te laag, de kon-
kurentie oneerlijk: het gaat niet 
goed met de tuinbouw... 

maar heeft zich vooral toegelegd 
op de teelt van diverse kruiden, 
alUd inpotjed. Deze worden reeds 
op de supermarkten (Delhaize 
e.a.) aangeboden. 

Dat ganse systeem kostte even
tjes voor omschakeling zegge en 
schrijve de som van, schrik niet: 
honderd miljoen fr... Dit alles 
onder de leiding van een 
Zweeds bedrijf, dat in diverse 
landen reeds een twintigtal 
kwekers patroneert. 

Zoals te verwachten van die 
inderdaad propere Noorderlin
gen, moet alles daar volbiolo-
gisch geteeld worden, wat wel 
een pluspunt is. Tegen alle mo
gelijke k^waJen •worden biolo

gische middelen ingezet, iets 
wat wij bijzonder •waarderen. 

BESLUITEN 
Wij vinden het godgeklaagd dat 
Zweden hier moet komen be
nadrukken dat overal en altijd 
volbiologisch moet geteeld •wor
den. Om onze Boerenbond
voorlichters en die van de vier 
ministeries waar men zich in ons 
klein landeke voor land- en tuin
bouw interesseert, het rood van 
schaamte en spijt op de al min
der blozende wangen te doen 
krijgen! Wordt het niet de hoog
ste tijd dat die wetenschappers 
wat meer aandacht gaan be
steden aan een andere, gezonde 
en biologische verantwoorde 
landbouw. 

De heer Robert E^klo, ge^wezen 
voorzitter van de Boerenbond 
heeft ontslag genomen. Wij 
•wensen de goede man het al
lerbeste toe. Hij gaat zich nu 
verdiepen in archeologie. Boei
end inderdaad. Dit zeker nadat 
men een paar jaar voorzitter 
was van een instelling die een 
onverantwoord archaïsche 
land- en tuinbou^w voorstond. 
Wi) raden deze intelligente, 
minzame man aan om zijn ken
nis en energie dan toch maar in 
te zetten om een andere en 
propere landbouw te promoten. 
Dit in navolging van zijn Ne
derlandse koUega's, •waaronder 
prof. Plantinga, en veel ande
ren, die •wij hiervoor nog steeds 
dankbaar be^wonderen. 

Rik Dedapper 
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VIMS-BRABANT 
VU-GEDEPUTEERDE HERMAN VAN AUTGAERDEN: 

HET IS NU TIJD OM TE HANDELEN! 
(Vervolg van blz. 1) 

in Overijse boekten de Frans-
tcJigen één zetel winst (11 op 
27); in Grimbergen zetelen A 
Franstaligen, in Meise één. 
Franstalige winst verder in Ter-
vuren (+1), in Sint-Pieters-
Leeuw^ (+2) en Hoeilaart, waar 
de Franstaligen in één klap met 
drie zetels in de gemeenteraad 
komen. In de Vlaamsbrabantse 
provincieraad behjialde Union 5 
zetels, evenveel als de Volks
unie. Alle Franstalige zetels 
werden in het arrondissement 
Halle-VUvoorde gewonnen. De 
Franstaligen haalden daar ruim 
12% van de stemmen. 

EVEN WENNEN 
De provincie Vlaams-Brabant 
zag op 1 januari 1995 het le-
vensHcht. Als bestendig afge
vaardigde is Herman Van Aut-
gaerden bevoegd voor Begro
ting en Financiën, en de vrij
waring en versterking van het 
Vlaams karakter van de pro
vincie. De bovenstaande ver
kiezingsuitslagen bewijzen dat 
hij daarmee een zware opdracht 
niet schuw^de. 

Bij zijn intrede in de deputatie 
was het voor Van Autgaerden 
•we\ even wennen. „E^n van de 
meest onthutsende vaststellin
gen die ik hier deed", vertelt hij, 
„weis dat er bij het personeel van 
de provincie erg weinig taal
gevoeligheid bestaat. Ik hoop 
dat de stafmede\verker die we 
binnenkort zullen aanwerven 
daar wat verandering in zal 
brengen. 

De oude provincie Brabant 
heeft bvb. nooit onderzocht 
welke konsekw^enties de taal
wetgeving had voor haar beleid. 

Voor wie nog mocht twijfelen: Vlaama-Brabant id Vlaanu. Een verkoper van warme worótjeó op de Gordel 
betoont zijn dolidariteit. 

Men had zich nooit afgevraagd 
hoe de taalwet in Brabant moet 
nageleefd worden. Daarom 
hebben we een dienstnota op
gesteld voor het taalgebruik in 
de provincie. Wist je dat de 
provincie de bezw^aarschriften 
over de gemeentebelasting bvb. 
gewoon in de taal beant
woordde w^aarin ze ingediend 
waren? 

Of dat nu konform de taal-

w^etgeving gebeurde of niet, 
dciar werd gevv^oon niet naar 
gekeken. Zelfs Franstaligen van 
Leuven of Galmaarden werden 
in het Frans geantwoord. Als 
provincieraadslid vermoedde ik 
al dat het erg w^as, maar ik w îst 
niet dat het zo erg was. Men 
verschool zich al die tijd achter 
de wafelijzerpolitiek om niets te 
moeten doen. Beleidsnota's? 
Dat bestond gewoon niet." 

GEEN SCHENDING GELIJKHEIDSBEGINSEL 
Hoe werkt het omstreden re
glement voor de sociale huurs-
ektor in Vlaams-Brabant ei
genlijk? De provincie kan, 
wanneer bepaalde voorwaar
den voldaan zijn, een jaarlijkse 
tussenkomst in de rentelast 
toekennen aan gemeenten, 
OCMW's, huisvestingsmaat
schappijen en interkommuna-
les die in Vlaams-Brabant ini
tiatieven nemen in de sociale 
huursektor. Kernpunt van de 
kritiek vormt volgende voor
waarde: de initiatiefnemer ver
bindt er zich toe bij de toe
wijzing van de woningen 
waarvoor een rentetoelage 
toegekend werd voorrang te ver
lenen aan de kandidaat-huurder 
die een redelijke band heeft met de 
gemeente waar het initiatief ge
nomen wordt. 

Die "redehjke band" kan aan-

f etoond w^orden wanneer de 
andidaat voldoet aan één of 

meerdere van volgende kriteria (m 
volgorde van belangrijkheid): 

1) maatschappehjke binding: 

de aanvrager woont sinds zijn 
geboorte in de betrokken ge
meente, of behoorde toen hij 
jonger was dan achttien tot een 
gezin dat minimum tien jaar in 
de gemeente gevestigd was; 

2) ekonomische binding: 

het inkomen van de aanvrager 
vloeit voort uit een binnen de 
betrokken gemeente uitgeoe
fende betrekking bij de over
heid of een dienst van alge
meen belang; 

3) socio-kulturele binding: 

de gezinsleden van de aan
vrager doen in de gemeente 
beroep op de onderwijsinfra-
struktuur die erkend is door de 
Vlaamse gemeenschap, of de 
aanvrager is er lid van een 
socio-kulturele instelling of 
vereniging die erkend is door 
de Vlaamse gemeenschap. 

Wanneer met deze voorrangs
regels rekening gehouden 
werd, wordt prioriteit ver
leend aan de minst-gegoeden. 

Is dit reglement in strijd met 
het grondtvettehjk vastgelegd 
geüjkheidsbeginsel? Diskrimi-
neert het de Franstaligen? de 
kandidaat-politieke vluchte
lingen? de migranten? de 
werklozen? de werknemers uit 
de privé-sektor? 

Neen: een Marokkaans gezin 
met een werkloze vader dat in 
Diest woont, komt in aanmer
king, bvb. als een kind in de 
gemeente school loopt. Een 

Franstalige die gans z'n leven 
in Linkebeek woont, in Brus
sel bij een privé-firma •werkt, 
•wiens kinderen in Brussel in 
het Frans school lopen, die 
geen letter Nederlands praat 
laat staan dat hij al een voet 
over de drempel gezet heeft 
van het plaatselijk Vlaams kul-
tureel centrum DeMoelie, even
zeer. 

De Morgen liet advokaat Luc 
Deny^ zeggen: „Strikt juridisch 
gezien valt er weinig op deze 
maatregel aan te merken." 
Mocht hij ooit aanleiding ge
ven tot een procedure voor de 
Raad van State, dan is de kans 
groot dat Vlaams-Brabant ge
lijk krijgt, meent Denys. 

De jurist meent ook niet dat 
het gelijkheidsbeginsel ge
schonden wordt: ,,EigenHjk 
worden Vlamingen en Frans
taligen in dit geval op dezelfde 
manier behandeld. Franstali
gen die al tien jaar 'm een van 
de gemeenten in kwestie wo
nen en die aan de inkomens-
vereisten voldoen hebben 
recht op een sociale woning. 
Maar ook Franstaligen die 
vanuit Brussel verhuizen wor
den niet gediskrimineerd." 

(pdi) 

Van Autgaerden bleef niet bi) de 
pcikken zitten. In juni stelde hij 
een "beleidswijzer Vlaams Ka
rakter" voor: Wegwijzerd voor een 
nieuw beleid in Vlaanu-Brahant 
werd een dertien pagina's tel
lende beleidsnota. Vlaams-Bra
bant gaat er van uit dat elke 
bestendig afgevaardigde binnen 
zijn eigen bevoegdheden spe
ciale aandacht moet hebben 
voor het Vlaams karakter van 
de provincie, en meer specifiek 
de randgemeenten. Dat was vo
rige week op het vlak van de 
sociale huisvesting (zie kader), 
straks zal dat op het vlak van het 
welzijn zijn, kuituur, etc. 

Enkele andere blikvangers uit 
de beleidsnota: een steUingname 
voor de afschaffing van de fa
ciliteiten, voor de splitsing van 
het kiesarrondissement en het 
gerechtelijk arrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde; de 
uitbouw^ van een toeristisch 
steunpunt Vlaams-Brabant in 
Brussel; de verspreiding van 
een "rand"-tijdschrift in de 
randgemeenten (zie kader), 
sensibiliseringskampagnes, 
meer taallessen, een speciale 
stafmedewerker "Vlaams ka
rakter", etc. De VU-er is steeds 
bereid om in VU-afdelingen of 
arrondissementen het beleid dat 
hij in Vlaams-Brabant voert te 
komen uitleggen. 

VAKANTIEREGELING 
GESCHORST 
Van Autgaerden beseft terdege 
dat de provincie er pas zal in 
slagen het Vlaams karakter van 
Vlaams-Brabant te vrij^waren 
wanneer de Vlaamse regering 
de beleidslijnen van de provin
cie ten volle steunt. Van den 
Brande onderschreef het me
morandum dat de deputatie 
voor de Vlaamse regering op
stelde. 

Van Autgaerden: „Al jarenlang 
bewijzen de politici lippendienst 

aan het Vlaams karakter van de 
provincie. Maar er -werd tot
nogtoe bitter weinig verwezen
lijkt. Het mooiste voorbeeld is 
Vlabinvest, dat al jarenlang slui
mert. Wel, het is hoog tijd om te 
handelen. Dankzij de Volksunie 
in de deputatie wordt er werk 
gemaakt van de versterking van 
het Vlaams karakter van 
Vlaams-Brabant. En ik mag 
zeggen dat de deputatie in het 
algemeen en goeverneur De 
Witte in het bijzonder de VU 
daarbij goed steunen. We moe
ten die kankerplek van de ver-
fransing in onze provincie weg
snijden vooraleer ze nog verder 
uitdeint en ze ons in ons bestaan 
bedreigt." 

lien voorbeeld van de nieuwe 
aanpak? Vorige week kwam de 
VU-er in het nieuws toen de 
goeverneur op zijn klacht de 
vakantieregeling van de Frans
talige basisschool van Smt-Ge-
nesius-Rode vernietigde. Van 
Autgaerden roept de Vlaamse 
mandatarissen in de facilitei
tengemeenten op om hem ge
lijkaardige zaken in andere ge
meenten tijdig te signaleren. 
Want die vakantieregehngen op 
maat van de Franse gemeen
schap werden niet alleen in 
Rode goedgekeurd, maar ook in 
andere faciliteitengemeenten. 
Wanneer Van Autgaerden daar
over tijdig geïnformeerd wordt, 
zal hij opnieuw klacht neer
leggen. 

Van Autgaerden: „Die school 
in Sint-Genesius-Rode wordt 
door de Vlaamse gemeenschap 
gefinancierd. Maar ze legde 
haar vakanties vast op maat van 
het onderwijs in de Franse ge
meenschap. Dat kan volgens mij 
niet. Wij willen die scholen om
vormen tot instrumenten voor 
de integratie van de Fransta
ligen in Vlaams-Brabant. Dertig 
jaar lang waren die scholen in
strumenten voor de verfransing. 
Weetje dat de Vlaamse regering 
jaarhjks meer dan 200 miljoen 
frank betaalt voor het Frans
talig onderwijs op haar grond
gebied? Moet de Vlaamse re
gering zelf instaan voor de ver
fransing van Vlaams-Brabant? 
Wij vinden van niet." 

De bestendig afgevaardigde 
kant zich wel tegen de stop
zetting van de financiering door 
Vlaanderen van de Franstalige 
scholen in de rand. 

Van Autgaerden: „Als ŵ e dat 
zouden doen, stappen we zelf af 
van het territorialiteitsbeginsel. 
Dan geven we vrij spel aan de 
Franse gemeenschap om op 
Vlaams grondgebied onderwijs 
te verzorgen. Daarom vind ik 
dat we dat onderw^ijs in de rand 
in eigen handen moeten houden. 
Sterker zelfs: die scholen als 
integratie-instrument hanteren. 
J e moet beseffen dat de Franse 
gemeenschap momenteel peda
gogisch bevoegd is voor die 
scholen. Vlaanderen is admi
nistratief en financieel verant-
woordehjk. Alaar de inspektie 
van die scholen gebeurt door 
inspekteurs van de Franse ge
meenschap. Ik vind dat de 
Vlaamse gemeenschap daar
voor bevoegd moet worden. En 
zij moet er bvb. zorg voor dra
gen dat het onderwijs van de 
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MMS-BMBANT 
VANAF JANUARI; 

DE RANDKRANT 

De strijd voor de dpUtdinci van de provincie Brabant werd niet zonder dlag of ötoot gewonnen, zoaL) deze 
foto diiutreert. "Vlaanu" van een bordje "Vlaanu-Brahant" werd overdchilderd, waarna VLmnue 
aktievoerderd raititutie deden. Een kat- en muiddpeLletje dat tot vandaag voortduurt. 

In samenwerking met de 
Vlaamse regering wil de Vlaams
brabantse deputatie vanaf janu
ari starten met de uitgave van een 
"Randkrant". De deputatie 
maakte er in haar begroting van 
volgend jaar 2,5 miljoen frank 
voor vrij. De Vlaamse regering 
heeft voor dit initiatief en voor 
een onthaalbrochure voor an
derstaligen in Vlaanderen 20 mil
joen ingeschreven. 
Met de Randkrant wil men de 
Vlamingen in de rand onder
steunen, en de anderstaligen aan
zetten tot integratie. Volgens Van 
Autgaerden zal de Randkrant ze
ker geen publikatie a la Car-
refour worden, een hevig anti-
Franstalig pamflet. 
Er zal aandacht besteed worden 
aan kuituur (bvb. via de ak-
tiviteiten van de Trefcentra), toe
risme, het kultureel-historisch 
erfgoed, natuur en landschap etc. 
In de Randkrant zullen verder de 
instellingen en diensten uit de 

welzijnssektor voorgesteld wor
den, er zal aandacht besteed wor
den aan het mobiliteitsprobleem 
in Vlaams-Brabant, en de spe
ciale mogelijkheden voor sport en 
openluchtleven in de rand wor
den in de kijker gezet. 
Specifiek naar de integratie-doel
stelling toe worden de initiatie
ven en centra die op dit terrein 
werk leveren belicht, zal er sterke 
aandacht gegeven worden aan 
het aanbod talenkursussen, wil 
men korrekte informatie geven 
over de Vlaamse autonomie (met 
bvb. uitleg over de precieze reik
wijdte van de faciliteiten), en de 
burgers wegwijs maken in de 
Vlaamse en provinciale admini
stratie. Er -worden temanummers 
in het vooruitzicht gesteld over 
wonen in de rand, de Vlaams-
Europese Elfdaagse, het onder
wijsaanbod Nederlands, en Eu
ropeanen in de rand: hun mening, 
leven en werk. 

(Pdj) 

N e d e r l a n d s e taal d a a r zeer e rn
stig g e n o m e n w o r d t . D e s n o o d s 
me t tciakleraren N e d e r l a n d s , en 
b iezondere omkade r ing . D a t 
d a a r b v b . a a n d a c h t g e s c h o n k e n 
w o r d t aan he t Vlaamse maa t 
schappel i jke leven en de N e 
de r l andse kui tuur . Ik h e b da t 
p u n t bij minis ter van Onde rwi j s 
Vandenbossche al o p tafel ge 
w o r p e n . " 

FACILITEITEN? WEG 
ERMEE! 
D e Vlaamsbraban t se deputa t ie 
sp r ak zich ui t voor d e cifschaf-
fing v a n de faciliteiten. Zoie ts 
behoo r t niet to t h a a r bevoegd

heden , m a a r als poli t iek signaal 
k o n het tellen. 

V a n A u t g a e r d e n : „ D a t is een 
poli t ieke s tel l ingname -waarvan 
-we beseffen da t ze pas op lan
gere termijn haa lbaa r zal w o r 
den . M o m e n t e e l -wordt de 
Frans ta l igen in de faciliteiten
gemeen ten door de faciliteiten 
de n o o d z a a k o n t n o m e n o m zich 
te in tegreren . 

D a t -was niet de bedoel ing v a n 
de faciliteiten. W e moe ten h e n 
juist o p n i e u w de n o o d z a a k laten 
aanvoe len o m zich te in tegre ren 
in een Vlaamse provincie . Ik 
besef da t zo 'n mentahte i t swi j -

ziging er niet vanzel f komt . 
M a a r over vijf a t ien jaar moe ten 
-we toch een evolutie k u n n e n 
vaststel len in de zin van in
tegra t ie . 

Hetzel fde me t d e splitsing v a n 
he t k iesa r rond issement en he t 
gerechtehjk a r rond i s semen t 
Brusse l -Hal le-Vi lvoorde . Als 
he t k iesa r rond i ssement gespli tst 
word t , w o r d e n de Frans ta l ige 
pohtici afgesneden van h u n ach
t e r b a n in de r and . 

Zoals de spli tsing v a n de p r o 
vincie B r a b a n t een k e e r p u n t 
-was, zal da t he t vo lgende keer 
p u n t zijn. D a n m a g er ge rus t 

i emand als Van E y k e n in de 
Vlciamse R a a d zit ten. D i e s taat 
in da t geval helemaal geïsoleerd 
van de Frans ta l ige Brusse 
laars ." 

E r w o r d t -wel eens gezegd da t de 
faci l i te i tengemeenten so^vieso al 
ver lo ren zijn voor Vlaanderen . 
D a t deze g e m e e n t e n nu al zo
dan ig verf ranst of ve rbrusse ld 
zijn, da t die evolutie niet te 
k e r e n is. Z o d e n k t d e deputa t ie 
er niet over. 

Van Autgaerden: „ H e t k lopt 
da t -we in die zes gemeen ten me t 
de h a n d i k a p zi t ten da t de meer
derhe id er in Frans ta l ige han

d e n is. Alaar onze g ro te t roef is 
he t wetteli jk kade r : die zes ge
m e e n t e n b e h o r e n bij V laande
ren en gaan d a a r nooi t meer ui t 
weg . W a t die Frans ta l ige meer
d e r h e d e n in de facüitei tenge-
meen ten ook doen, ze zijn ge
n o o d z a a k t om zich geleidelijk te 
in tegreren . Z e moe ten de re 
gelgeving v a n V l a a m s - B r a b a n t 
en v a n V laande ren toepassen ." 

Peter Dejaegher 

WEIMIMT 
OVER WERKGELEGENHEID 

KIARE TAAL 
VU-frakt ie le ider in he t Vlaams 
par lement , Paul Van Grembergen, 
verzoch t Vlaams minis ter -pre
s ident Van den Brande u i teen te 
zet ten we lke maat rege len de 
Vlaamse reger ing d e n k t te ne
m e n om de werk looshe id te ver
minderen . Van G r e m b e r g e n 
ve rwees daarbi j n a a r de recen te 
onts lagen bij l eman t s , Un ion 
Alinière en de aangekond igde 
bij de N M B S . 

P a u l V a n G r e m b e r g e n : „Deze 
problemen kreëren een dfeer van 
malai)e. Welke maatregelen, die ook 
een dignaal van kentering aan de 
jongeren kunnen geven, overweegt de 
regering?" 

INTEGRAAL 
E n o m d a t vv̂ e n i emand wil len 
o n t h o u d e n we lke deze konkreet 
zijn, krijgt u voor één keer he t 
volledige a n t w o o r d van de 
Vlaamse minis te r -pres ident zo
als weergegeven in Beknopt Ver
ding, een geheel onve rdach te 
b ron . 

L u c V a n d e n B r a n d e : „De ed-
dentiële vraag bij deze problematiek 

VU-fraktieleider in de Vlaanue Raad, Paul Van Gremhergen, 
probeerde tot 2 keer toe een duidelijk antwoord te krijgen rond de 
werkgelegenheiddplannen van de Vlaanue regering. Tevergeefd... 

• • • • • • • • • • < > • • « • 

lu3t: hoe kan dit reiuaehtig en 
revolterend probleem aangepakt 
worden? Het id niet de regering die 
dit probleem op eigen houtje zal 
oplodden. Eenieder moet zich terzake 
uupannen. Recent werden we ge

troffen door een aantal dpijtige ge-
beurtenidden op dociaal vlak. 

De Vlaamse regering id dagelijkd 
bezig om konkrete tewerkjtellingd-
maatregelen uit te werken, die tegen 

15 december eerdtkomend hun bedlag 
moeten krijgen en dit in domen-
werking met de dociale partnerd. Ik 
vermeld onder meer: het verdtevigen 
van ond ekonomidch draagvlak, het 
verder uitbouwen van de infrodtruk-
tuur, bijkomende kredieten voor on
derzoek en ontwikkeling, het werk-
gelegenheiddoverleg met de dociaU 
partnerd en het gebruiken van bij
komende kredieten voor tewerkdtel-
ling 

In overleg met de federale overheid 
moeten maatregelen tot herverdeling 
van de arbeid onderdteund worden. 
Daarnaadt moeten in de gewesten 
eigen dpecifieke maatregelen getrof
fen worden om de tewerkstelling in 
Vlaanderen te bevorderen. De 
KMO'd komen hiervoor zeker in 
aannurking. 

Vlaanderen wordt evenwel niet alleen 
gekonfronteerd met dit probleem. 
Ook in het buitenland is er zorg om 
de tewerkstelling. We moeten met 
man en macht een aantal dporen 
volgen om de bevolking nieuwe per-
dpektieven te bieden. Maar dit moet 
gebeuren met het nodige realisme." 

TWEEDE POGING 
In zijn -wederwoord toon t een 
geduld ige Van G r e m b e r g e n op 
zijn b e u r t to t tw^ee kee r toe 
begr ip v o o r he t feit da t er een 
ui tvoer ige diskussie moe t ge
voe rd w o r d e n , m a a r he rhaa l t en 
verduidel i jkt : „We moeten echter 
een dig naai geven van onze vaste wil 
om het probleem aan te pakken. We 
kunnen niet blijven toekijken op de 
aftakeling. De publieke opinie zou 
dat niet aanvaarden." 

L. Van d e n Brande: „Ik wil de 
illusie niet wekken dat wij alleen een 
oplodding zouden kunnen bieden. 
Wij zetten ons in om nieuwe werk

gelegenheid aan te trekken en om de 
export te bevorderen. Ik denk aan een 
formule om te komen tot een Vlaams 
obdervatorium voor de werkgelegen
heid. " 

W a t da t is en hoe deze 'niet-
ins te lhng ' gaa t b i jdragen aan he t 
t e rugdr ingen van de werk loos 
heid heeft u vor ige w e e k ge
lezen. O ja, Van G r e m b e r g e n 
d r o n g niet v e r d e r aan. . . 

(gv) 
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WEMAAT 
VU-KAMERFRAKTIE: 

MINISTERS STAAN NIET BOVEN DE WETr / / 

MinLfter^f dtaan boven de wet. Dat ld althatu de indruk die 
de man in de dtraat daarover heeft. Waarom genieten 
minidteré en oud-mini) tere van alle mogelijke ingewikkelde 
procedures die het zo moedijk maken hen te vervolgen? De 
VU-Kanurfraktle organiseerde over dit tema een peré-
konferentle. 

V
a n d a a g moeten minis ters 
die van s t rafbare feiten be
schuldigd \vorden te recht 
s taan v o o r he t H o f van 

Cassat ie . Vooraf moe t de K a m e r 
van Volksve r t egenwoord ige r s 
h e n in beschuld ig ing stellen. 
E e n ingewikke lde regel ing 
w a a r o v e r n i emand t ev reden is. 
Hee l ^wat pa r l ement s l eden wa 
ren niet opgezet me t de rol die 
zij in de affaire Claes toebedee ld 
k regen . Eigenlijk gaa t he t hier
bij m a a r om een voor lopige re
geling. D e grond-wetgever (in 
1831!) vond da t er een speciale 
w e t moes t k o m e n om hier in een 
regel ing te treffen. 164 jaar lang 
maak te m e n hier geen w e r k van . 
N a de voorbi je gebeur ten i ssen 
r o n d de inbeschuldigingstel l ing 
van o.m. minis ter van S taa t 
WUly Claes, is he t zonde r mee r 
duideli jk da t we tgevend w e r k 
méé r d a n d r i n g e n d n o o d z a k e 
lijk is. Daarb i j moe t elke pa r 
tijpolitieke beoorde l ing bij een 
vonn i s over de strafrechterl i jke 
veran twoorde l i jkhe id w o r d e n 
v e r m e d e n . Rech t sonzeke rhe id 
en str i jdigheid met he t E u r o 
pees V e r d r a g voor de Rech t en 
van de m e n s moe ten w^orden 
\veggenomen. 

HUISZOEKING 

t oe s t anden w^anneer ze niet echt 
noodzakel i jk zijn! Als een mi
nister een misdrijf pleegt bu i ten 
de ui toefening van zijn a m b t 
d a n moe ten opspor ing en ver
volging k u n n e n gebeu ren zoals 
bij iedere burger . Slechts voor 
zijn a a n h o u d i n g en hechten is 

Geert Bourgeou: „ Wanneer een minidter een mudrijf pleegt buiten de 
uitoefening van zijn ambt Dan moeten de gewone onderzoekt-
procedures gevolgd worden. TAjaia bij elke burger." 

H e t o n t w e r p da t de regel ing 
over de strafrechteli jke ve ran t -

K a m e r is, terecht , in de eerste 
p laa ts een polit iek o rgaan da t de 
nodige serenitei t mist om een 
echt onafhankeli jke strafrech
telijke del iberat ie mogelijk te 
m a k e n . O o k met de door de 
reger ing opgelegde z\vijgplicht 
voor kamer l ed en k a n de V U 
zich niet verzoenen . 

N o g fundamente le r zijn de be
denk ingen over he t onmogeli jk 
m a k e n van een efficiënt onde r -

Heel wat parLement,)Uden waren niet opgezet met de rol die zij in de 

affaire Cla&i toebedeeld kregen. 

woordel i jkhe id van minis ters 
(het gaa t hierbij d u s om de 
vervolg ing van misdri jven) uit
d o k t e r d e krijgt geen g e n a d e van 
d e VU-Kamer f r ak t i e . Tijdens 
h a a r u i teenze t t ing maak te de 
fraktie h a a r b e z w a r e n over he t 
r ege r ingson twe rp b e k e n d . H e t 
o n t w e r p stelt minis ters boven 
de w e t en beva t belangri jke la
cunes . In een u i tgebre id ge-
d o k u m e n t e e r d e s tudie - een ju
r id ische tur f van zo 'n 30 blad
zijden - zet te VU-vo lksve r t e -
genw^oordiger Geert Bourgcou 
het V U - s t a n d p u n t over de mi
nisteriële ve ran twoorde l i jkhe id 
ui teen. 

Voor de V U is de K a m e r van 
Volksver tegenwoord igers , zoals 
de reger ing voorstel t , geen ge
schikt o rgaan om als onde r 
zoeksgerech t op te t r eden . D e 

zoek. Als he t r ege r ingson twerp 
realiteit w o r d t d a n moet een 
minis ter eers t g e h o o r d w o r d e n 
d o o r een bi jzondere k a m e r van 
he t H o f van Cassat ie a lvorens er 
hu iszoekingen of ve rhoo r mo
gelijk zijn. E^n polit iek sjmien-
gestelde kommiss ie moe t daa r 
bij toelat ing geven voor m e n 
kan overgaan tot he t ve r r i ch ten 
van een huiszoeking of het af
luis teren van de telefoon. „Kunt 
u het zich at vooateLlen wat iemand 
doet aan wie gezegd wordt dat hij 
eerlang een onderzoeksteam thuL) 
mag verwachten of dat zijn telefoon 
kan afgeluisterd worden? Veel zal 
daar wellicht niet meer te vinden 
zijnl" 

DE VU-VOORSTELLEN 
D e VU-voors te l l en gaan lijn-

cht t egen he t r ege r ingson t 

t i jdens de ambt spe r iode is toe
lat ing van de K a m e r nodig. 

Voor misdri jven die gebeu ren 
b innen de ui toefening van he t 
min is te r -ambt op teer t de vijf
kopp ige fraktie voor een p ro 
cedure die via he t H o f van Cas 
satie ver loopt . O n d e r z o e k en 
opspor ing moe ten k u n n e n ge
beu ren z o n d e r allerlei vooraf
g a a n d e be lemmer ingen of ver
eiste macht ig ingen. Wel moet de 
Kamervoorz i t t e r aanwez ig zijn 
bij een huiszoeking en is ook 
hier voor a a n h o u d i n g en hech
tenis de toelat ing van de K a m e r 
noodzakeli jk. 

KOLLEGE VAN 
PROFESSOREN 
Een bi jzonder p rob leem b innen 
de strafrechteli jke v e r a n t w o o r 
delijkheid van een minis ter 
heeft on rech t s t r eeks te m a k e n 
met zijn poli t ieke ve ran twoor 
delijkheid en de vaststel l ing da t 
deze v a n d a a g zo goed als on
bes taande is. 

H e t lag in de oorspronkel i jke 
bedoel ing van de g r o n d w e t g e 
ver om minis ters te straffen voor 
zaken strijdig me t w^at m e n de 
„minister iële verp l icht ingen van 
zindelijk en goed b e s t u u r " zou 
k u n n e n noemen . D e g rondwe t 
gever dach t daarbi j o.m. aan de 
ministeriële veran twoorde l i jk 
heid w e g e n s schend ing van de 
g rondwe t , niet u i tvoeren v a n 
we t t en en reg lementen , verspil
len van overheidsgelden. . . 

H ie rove r liggen de meningen 
s te rk verdee ld . M o e t men nu 
nog d e n k e n aan het invoeren 
van he t typisch ministerieel mis
drijf, me t bv. een opsomming in 
de w e t van s t rafbare ministe
riële hande l ingen? D e beschul
diging zou daarbi j moe ten uit
gaan van mins tens één d e r d e 
van d e leden van de Kamer . 

D e t egens tanders h ie rvan me
nen da t he t be s t aande straf-
wet tenaarsenaa l , eventueel met 
de nodige aanpass ingen moet 
vols taan. 

nodigen om over deze funda
mente le kw^estie g rond ig n a te 
d e n k e n en te deba t t e ren . D e 
reger ing kan , dsiar zij toch aan 
een aanpass ing van haa r we t s 
o n t w e r p toe is, advies v ragen 
aan een kollege van professoren 
in publ iek recht en strafrecht 
over de wensel i jkheid van het 
invoeren v a n één of mee rde re 
typische ministeriële misdr i j 
ven. 

ONAANVAARDBARE 
LACUNE 
H e t is o n a a n v a a r d b a a r da t de 
reger ing — heel b e w u s t — een 
lacune in h a a r ontw^erp laat be 
s taan en we iger t de burger l i jke 
aansprakel i jkheid van minis ters 
te regelen. 

V a n d a a g beschik t een minis ter 
over privileges die onverenig
b a a r zijn met de pr inc ipes van 
de demokra t i sche rechtss taat . 
D e rech ten van de benadee lde 
w o r d e n daarbi j ernst ig geschon
den . 

O o k hier geldt he t pr inc ipe da t 
er geen u i t zonder ingen moe ten 
g e m a a k t w o r d e n indien dit niet 
echt nodig is. Voor feiten die 
niets met de ui toefening van he t 
ministerieel a m b t te m a k e n heb
ben geldt de gewone aanspra -
keli jkheidsregeling. Belangri jk 
is da t een minis ter persoonli jk 
moet ins taan voor de schade 
ve roorzaak t d o o r een misdrijf in 
de u i tvoer ing van zijn ambt . 

D e poli t ieke verantwoordel i jk
heid val t niet onde r het toe
pass ingsgebied van art ikel 103 
van de Grond 'wet en w o r d t d u s 
door het voor l iggende rege-
ringsontw^erp niet geregeld. 

H e t deba t h ierover moe t we l 
d r i n g e n d gevoerd -worden. 

K o e n Van Caimere 

c& De integrale tekdt van het VU-
doddier ,JI1inLiters ,)taa.n niet bo
ven de wet" met de perstekst en de 

juridische nota van VU-kamerlid 
Geert Bourgeois kan gratis ver
kregen worden bij: VU-Studie-
dienst Kamer- en Senaatsfrak-
tie, t.a.v. Koen Van Caimere, 
Huis der Parlementsleden (lo
kaal 1031), Leuvenseweg 21 te 
1000Brussel, teL 021519.86.51. 

Deze week in 
^ ^ x U v iKSCsr kotsjKóË^ 

w e r p in. G e e n u i t zonder ings - D e V U wil het Pa r l emen t uit-

ZeOen of nooit wordt een mi-
niéter door de Kamer tot ontdlag 
gedwongen. 

D e poli t ieke verantwoordel i jk
heid van minis ters is v a n d a a g zo 
goed als onbes t aande . D a a r v o o r 
heeft de m a c h t zich te veel v a n 
he t Pa r l emen t naa r de reger ing 
en de parti j cenakels ver legd. 
Min is te r s en s taa tssekre tar i ssen 
leggen eers t v e r a n t w o o r d i n g af 
aan h u n part i j leiding (en h u n 
be langengroep) en pas nad ien 
aan he t Pa r l ement . 

O o k de individuele verantw^oor-
delijkheid van een minis ter is 
vo lkomen ui tgehold. Beslissin
gen w o r d e n als p loeg b e n o m e n 
door een minis te r raad of een 
ministerieel komitee . Komt de 
individuele verantwoordel i jk
heid van een minis ter door een 
hande l ing van zijn d e p a r t e m e n t 
toch in het gedrang , dan zal de 
eerste minis ter bepalen of al d a n 
niet de regeringssol idar i te i t 
•wordt ingeroepen . Ze lden of 
nooit ^vordt een minis ter d o o r 
de K a m e r tot onts lag g e d w o n 
gen. 

wetWerrem,deze , i 

Een stand van zaken 
Terwijl de SP nog volop de 

wonden van de Agusta-aJFfaire 
likt, houdt de PS zijn hart vast 
voor de stormen die de Uniop-
affaire straks kan veroorzaken. 

Een stand van beide zaken, deze 
week in Knack. 

Nicole Kidman 
Getrouwd zijn met Tom Cruise 
was niet altijd bevorderlijk voor 
haar solo-carrière. Maar met de 
zwartgallige satire "To Die For" 
wordt Nicole Kidman eindelijk 

serieus genomen. Een interview in 
Weekend Knack. 

En verder: 
- Justitie: de Bende van Nijvel 
duikt weer op - Politie: omtrent 

tipgevers - De Europese ambities 
van Dehaene - Gesprek met PRL-

voorzitter Louis Michel - De 
blokvorming in de 

wereldekonomie - Een 
voorpublikatie uit het boek van 
Bill Gates - Wereld: Israël na 
Rabin - Kuituur: de ziel van 

cellist Rostropovitsj - Sport: René 
Vandereyken over RWDM 

Knack 
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VU-KAMERLID KAREL VAN HOOREBEKE: 

STOP OORLOGSSITUATIE 
BIJ HET SPOOR 

VNOS OP TV 1 

NMBS OP HET 
VERKEERDE SPOOR! 

O
p 17 oktober j.1. keurde de 
Raad van Bestuur van de 
NMBS een investerings
plan voor de periode 1996-

2005 goed. Dit plan omvat in
grijpende maatregelen en wekt, 
o.m. bij het personeel, zeer grote 
onrust. 

„ Via de perd werd verrwmen dat er 
geen gesprekken tuiden direktie en 
vakbonden meer plaatdvinden. De 
formele procedures van sociale be
middeling werken niet. De toon wordt 
dteedd bitdiger en de standpunten 
harder. De sfeer is er één van „te
genspraak wordt niet geduld" ener
zijds en „de bazen hebben altijd 
ongelijk " anderzijds. 

Op deze wijze zal iedereen als 
verliezer uit dit konflikt komen: 
de NMBS, de werknemers en 
de treinreiziger!" 

Dit schrijft VU-kamerlid Karel 
Van Hoorebeke aan de direktie 
van de NMBS en de vakbonden 
van het Spoor. Een houding die 
in schril kontrast staat bij wat 
bij de Nederlandse Spoorwegen 
(NS) is gebeurd. 

In oktober ging daar de NS op 
vraag van de vervoersbond 
FNV aan tafel zitten met de 
vakorganisaties. De onderhan-

Van Hoorebeke maant aan het 
Nederlandse spoorwegenmodel na 
te volgen. 

dehngen, die in het grootste 
geheim plaatsvonden, duurden 
twee weken. De geheimhouding 
werd door de gesprekspartners 
voortdurend gerespekteerd. 

Het meest opmerkelijke aan 
deze onderhandehngen was de 

inbreng van volstrekt onafhan
kelijke professionele gespreks
leiders. Door de inbreng van 
deze externe deskundigen kon
den de gesprekken in goede 
banen worden geleid. Zij wer
den ontdaan van persoonlijk 
aversies, van de gebruikelijke 
onderhandelingsrituelen of de 
absoslute -wil om elkaar te over
troeven of om te „scoren". 

K. Van Hoorebeke: „Het eind
resultaat was opmerkelijk. De 
nieuwe CAO bevat o.m. de uivoering 
van de 36-urenweek met behoud van 
het óalaris, een werkgelegenheids-
garantie tot 2001, aanzetten tot 
„verzelfstandiging" van de NS, af
vloeiingen. Geen der partijen werpt 
zich op als winnaar of verliezer." 

Een totaal andere debatkultuur 
dan in België. Vandaar dat Van 
Hoorebeke oproept om „m het 
belang van de treinreizigers, drin
gend dit Nederlandse model na te 
volgen en de huidige oorlogssituatie, 
waarmee niemand gebaat is, zo vlug 
mogelijk te verlaten." 

(mvl) 

lïen onthullende uitzending 
over de afbouw van het spoor
verkeer. Met de getuigenis van 
VU-mandatarissen die hard 
verzet aantekenen. U ziet en 
hoort Karel Van Hoorebeke, 
Hugo Olaerts, Herman Lau-
wers en Johan Sauwens in een 
uitzending van de Vlaams-Na-
tionale Omroepstichting 
VNOS op TV 1 - dinsdag 28 
november om 22u.45. 

„Niet het spoorsysteem is fout, 
maar het overheidsbeleid dat 
politiek benoemde NMBS-
ambtenaren laat begaan die 
het binnenlandse spoornet op 
de rand van de afgrond bren
gen. Van welke politieke kleur 
ook, de verkeersminister moet 
zijn volle verantwoordelijk
heid opnemen, te beginnen 
met een nieu'w Beheerskon-
trakt: niet om de spoorwegen 
te likwuideren, maar om hen 
in funktie van hun maatschap-
peHjke opdracht nieuwe groei
kansen te geven, ook op de 
regionale verbindingen." 

Aan het w^oord is Philippe 
Janssens, bestuurslid van de 
Bond van Trein-, Tram- en 
Busgebruikers (BTTB) en au
teur van 'Op dood spoor', een 

recente publikatie over de 
NMBS en het reizigersleed. 

Het door Janssens gevraagde 
nieuwe Beheerskontrakt ligt 
thans op de tafel van de 
NMBS-top. Maar of het plan 
enig soelaas brengt valt zeer te 
betwijfelen. "Veel cijfertjes en 
weinig visie', zo oordeelde 
VU-Kamerlid Karel Van 
Hoorebeke. Het binnenlandse 
spoornet wordt verder afge
bouwd, terwijl het totaal ont-
sfxjorde en onrendabele HST-
projekt wordt doorgezet. 

Voor de treinreiziger wordt 
het de komende vi'eken een 
kille periode. De aangekon
digde treinstakingen dreigen 
opnieu^w voor heel wat over
last te zorgen, en begin vol
gend jaar gaat de prijs van de 
treinkaart nog maar eens de 
hoogte in. Hoezeer NMBS-
baas Etienne Schouppe het 
ook wil ontkennen, de trein
reiziger wordt een tweede
rangsburger, een paria temid
den de dagehjkse files die 
straks alle wegen in dit land 
doen dichtshbben. 

c» NMBS op het verkeerde 
spoorl Afspraak op 28 novem
ber, om 22u,45 op TV 1. 

Murphy zegt: als er iets mis l<an gaan, dan zal het ook mis gaan. 
En net tegen die éne schade bent u niet verzekerd. Bij de KB 
onderzoeken we of u wel volledig verzekerd bent. Ontbreekt er 
iets, dan voegen we het toe. Is er iets overbodig, dan gaan 

we schrappen tot er één waterdicht pakket verzekeringen over
blijft. 
Dat is de wet van de KB: u zo goed mogelijk 
verzekeren tegen de wet van Murphy. 

( ^ 

T H U I S B I J D E B A N K V A N H I E R (^^^ 
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LMDOT 
BEDENKINGEN BIJ HET QUEBEC-REFERENDUM 

DE KERN VAN DE ZAAK 
IS DE KERN VAN HET VOLK 
Wij zijn geen aanbidders van „het volk". Wij beweren niet zakelijk Engelse) Canada, heeft 
dat volkeren uit zuivere verwantöchapégroepen bestaan. "^ "'f̂ J '"^^o^-i «" verkiest na-
TF7 / Q i Q • / - O // / / T T T tuurlijk een groter geheel boven 
Ivel dat öe eigenbeu/ van eik voLk gedragen wordt door een een kleiner. De vergelijking met 
kern van menden die tot de oorspronkelijke groep behoren en België gaat nogmaals op. 
daar prijs op stellen ofwel er zich, meestal lang geleden, mee EngeLe en verengelste Canade-
vereenzelvigd hebben. Wij voeden dus geen principiële ^^n, ook niet-kapitalisten, ma-
bezwaren tegen opslorping of kruising met personen uit k^n ongeveer 20'% van Quebec's 

Q <, "̂  '̂  -fpj.. 1 ^ 1 II II bevolkmg uit. JJe tjualwetten 
andere voLksgroepen. Wij menen wei dat het aan elk volk hebben er een aantal doen uit-
toekomt, te bepalen in welke mate en met wie dit kan wijken (mèt hun ondememin-
gebeuren; en dat het ab evidente voorwaarde tot opneming p"-*' ^ ^ r zij die blijven, heb-
• Q • T , i - / T - ' - i ben natuurnik geen zin om m 
in de groep mag eisen dat de uLeuwgekomenen de zijde van ~ 
de groep kiezen waarin zij verkiezen te leven. 

H
et recente referendum in 
Quebec (30 okt. j.1.) ver
schaft ons een stichtende 
illustratie van deze stel

ling. 

Zoals men weet, ging dit re
ferendum over de vraag of deze 
Franse deelstaat („provincie") 
nog langer binnen de federatie 
Canada wou blijven. Het ant-

DE TEGENSTANDERS 
Wij begrijpen niettemin de bit
terheid van de verliezers. In
derdaad, zoeils de aftredende 

een onafhankelijke Franse staat 
terecht te komen (als minder
heid). 

Dan zijn er de immigranten. Be
grijpelijkerwijze worden deze 
mensen bij hun uitwijking ge
dreven door de hoop vooral hun 
stoffelijk •welzijn te verbeteren. 

Frans-Canadese eerste-minister Wat is er vanzelfsprekender dan 
Jacques Parizeau verklaarde, is dat zij zich in hun nieuw aan-
het onafhankelijkheidsstreven genomen vaderland richten 
uiteindelijk mislukt door toe- naar de grootste, de invloed-
doen van „het kapitaal, de En- rijkste groep? In Noord-Ame-
gelsen, de immigranten en de rika, in Canada is dat zeker niet 

^voord luidde „ja" doch slechts T„J ; . , „„„" T^^ "„„U+=" TT „ i V. i^ •• • T̂  ' • • . J' 1 1 ia 1 Indianen. De „echte Frans- de Franse. Dat zn m een Frans 
met iets meer dan de helft van de ^ i i >i -r̂  - .. . . > . . 
stemmen; niet eens 5I%! 

VOLKSBEWUSTE 
FRANSEN 
Om te beseffen ^vat dit inhoudt, 
bedenke men eendsdeels dat de 
andere, Engelstalige provincies 
weigeren, deze Franstalige pro-

Canadezen hebben voor 70 a milieu terecht komen beschou-
80% een onafhankelijke staat -w^n zij als een schilderachtige, 
gewild. zoal met hinderlijke biezonder-

heid. Van hen kan men niet 
verwachten dat zij de Fransen 
steunen in hun poging om de 
Franse kuituur met doortas
tende politieke strukturen te be
veiligen. 

Tenslotte zijn er de inheemse 

Het kapitaal redeneert en han
delt met ekonomische maatsta
ven. Dit is vaak al zo in landen 
waar de kapitaalbezitters en -
beheerders tot hetzelfde volk 

vincie een afzonderlijk statuut behoren als dat waarbinnen zij 
toe te kennen. Die willen dus optreden. In Quebec echter be-
geen tweeledige Engels-Franse vindt het kapitaal zich over- volkeren: Indianen en Eókimo'd. 
staat (met minderheidsrechten wegend in Engelse en veren- Hoewel het referendum hen uit-
voor Indianen en Eskimo's) gelste handen. Een veertig jaar drukkelijk minderheidsrechten 
maar een eenvormig Canada. geleden was dit in Vlaanderen toezegde, hebben de meesten 
A j j 1 i_ £. r~> 'i_ °°1' "̂ og 1̂ *̂ geval (stilaan wel- van hen tegengestemd. Dit is 
Anderdeels heeft Quebec voor ^^^^ opnieuw?), doch dan met het gevolg van de wel zeer laat-
zich toch een vnj strenge taal- ^ ^ j ^ ^ ^ ^^ franskiljons. Welnu, tijdige toeschietelijkheid van de 
wet kunnen doordrukken, zo- j ^ ^ ^ ̂ ^^^p j ^ helemaal gein- Frans-Canadese overheid te-
dat de sociale taalgrens daar ^egreerd in het politieke bestel genover hen. Engels-Canadese 
vele van haar nare gevolgen ^ ^ ^ ĵ̂ et federale, dus hoofd- provincies en de federale over-
heert verloren. De doorsnee 
Frans-Canadees voelt niet meer 
aan den lijve dat de Engelsen en 
verengelsten in Canada de 
dienst uitmaken. lïen vergelij
king met Vlaanderen vóór en na 
het septemberdekreet op het 
taalgebruik in het bedrijfsleven 
is verhelderend. 

In zulke omstandigheden is het 
voor de politieke leiding van een 
volk doorgaans zeer moeilijk, de 
groep achter zich te krijgen voor 
maatregelen die op lange termijn 
het bestaan of de integriteit van 
volk en land moeten verzeke
ren. Het Vlaamse voorbeeld 
leert dat de meerderheid dan 
gemakkelijk onverschillig 
\vordt. 

Niet zo Frans Canada. In de 
glorietijd van de VU kon die 
20% van de Vlaamse kiezers op 
haar hand krijgen, plaatselijk 
wel eens 30%. In Quebec heb
ben meer dan 49% van de kie
zers zich voor een onafhanke
lijke staat uitgesproken! 

Ongeveer de helft van die be
volking heeft dus verder gezien 
dan de gunstige gevolgen van de 
taalwet. Zij heeft begrepen dat 
er méér nodig is om als be
trekkelijk kleine Franse volks
groep (7 miljoen) te overleven 
in een overwegend Angelsak- ZoaL) de aftredende Fraru-Canade<fe premier, Jacquet Parizeau, 
sisch Noord-Amerika ( i l i mil- verklaarde, is het onafhankelijkheidsstreven mislukt door toedoen van 
joen). Ook al komt de afschei- ^^^ kapitaal, de EngeUen, de immigranten en de indianen. 
dmg er (nog) niet, de graad van 
bewustzijn is indrukwekkend. • • • • • • • • • • • • • • • • • $ s s s s ^ C t v 
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é 
Quebec: voor sommigen het belooPe land, voor anderen letterlijk een 
zwarte vlek. Elk heeft zo zijn eigen redenen. 

9 m • • 

heid zijn op dit punt veel vroe
ger opgetreden. 

In dit verband moeten wij een 
algemene bedenking maken, 
lïen volk dat m zijn politieke 
struktuur andere, zeg maar on
derworpen, volkeren of volks
groepen betrekt, neemt het ri-
siko dat deze — soms nog lang na 
de inlijving — ,,onbetrouw^baar " 
blijven. Frankrijk heeft dit tij
dens de laatste wereldoorlog on
dervonden met Korsikanen, 
Bretoenen, Duitsers en... Vla
mingen. 

Hadden de Frans-Canadezen 
een stuk Labrador autonoom 
gemaakt of aan Ontario of Terre 
Neuve/New Foundland afge
staan, dan hadden de bewoners 
zich niet tegen hen gekeerd of 
kunnen keren. 

ER IS NIET ALLEEN 
QUEBEC 
Wat in Quebec gebeurd is, staat 
niet alleen. Het meest extreme 
geval in die zin doet zich in 
Ierland voor. Daar zijn ooit, in de 
I6de en I7de eeuw ,̂ massa's En
gelsen en engelstaUge Schotten 
ingeweken. Zij bezetten en be-
w^onen nog steeds een groot 
noordoostehjk stuk van het ei
land, lïen gewapende opstand is 
nodig geweest om hen uit het 
grootste gedeelte te verdrijven; 
sommigen blijven ook nu nog in 
het noorden doorvechten. De 
inwijking -was, politiek gewild, 
om de Ieren als volk kapot te 
krijgen. Zoiets gebeurt wel 
meer. Het is immers veel af-
doender dan gewoon maar ver
drukken of zelfs van taal doen 
veranderen. 

lïen ander voorbeeld bieden de 
Backen. Eerst de inwijking van 
Spaanse arbeiders door toedoen 
van Baskische en in Baskenland 
werkende Spaanse nijveraars, 
daarna een politiek bedoelde 
inwijking door de unitarist 
Franco, deed het aandeel van 
het Baskische volk in de be
volking van Spaans Baskenland 
dalen tot 70 a 60%, dat van de 
baskischs-sprekenden tot 25%! 

Bij verkiezingen geeft dit schrij
nende resultaten. Op 23 ok
tober 1994 behaalden de drie 
nationalistische partijen samen 
56,4% van de stemmen. Zonder 
het aandeel van de ingeweken 
Spanjciarden zou een overdon
derende meerderheid van 80% 
Basken zich voor een verre
gaande autonomie of zelfs on
afhankelijkheid uitgesproken 
hebben. Misschien hadden ze 
die deiarom nog niet bereikt. 

< ^ 

Maar ze zouden toch niet te
recht gekomen zijn in hun hui
dige toestand: een deelstaatre
gering die mede door de 
Spaanse socialisten (PSOE) in 
het zadel gehouden wordt, om 
Madrid toch niet voor het hoofd 
te stoten met de ETA-gezinde 
Harri Batasuna. 

EEN MES IN DE MOUW 

In geen van de 'aangehaalde 
gevallen, ook in Quebec niet, is 
het door inwijking gehinderde 
volk zelf verantwoordelijk voor 
deze inwijking. 

De Engelse inwoners van Que
bec konden, bij gebrek aan af
gelijnde taalgebieden, niet bui
ten het referendum gehouden 
worden. En inwijking vanuit 
andere landen is nog altijd een 
federale aangelegenheid. 

Indien de inwijkelingen geen, 
pas veel later of onder strengere 
voorwaarden stemrecht hadden 
gekregen, dan ware het refe
rendumresultaat omgekeerd ge
weest. Het scheelde immers 
slechts een paar tienduizend 
stemmen. 

Eigenlijk hoort alleen diegene 
stemrecht te verkrijgen die zich 
volledig solidair gedraagt met 
de groep waarbinnen hij zich 
wil vestigen. 

Wil hij of ZIJ m een Frans gebied 
gaan wonen, dan dient hij partij 
te kiezen voor die Fransen. Wat 
hem niet belet thuis, met vrien
den of soortgenoten, zijn eigen 
taal te spreken en zijn kuituur te 
beleven. 

In zaken die van levensbelang 
zijn voor de groep w âar hij 
onderdak gevonden heeft, mag 
hij echter niet d-wars gaan lig
gen, hoogstens zich onthouden. 
Zoniet blijkt dat zulke inwij
kelingen een mes in de mouw 
hebben. 

Het Frans-Canadese referen
dum leert ons dat niet-ver-
werkte en niet-geïntegreerde 
delen van een volk aan het ge
heel grote schade kunnen toe
brengen. Voor volkeren zonder 
staat of zonder volwaardige 
staat geldt dit nog veel meer. Zij 
hebben de inwijking niet he
lemaal in de hand en dreigen er 
door gehandikapt te worden bij 
hun laatste grote sprong naar 
zelfstandigheid. 

Karel Jansegers 

WOENSDAG 22 NOVEMBER 1995 

file:///vordt


Uiï DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 
Na afloop van de vergadering 
van het VU-partijbestuur 
maandag jl. werd volgende 
persmededeling verspreid: 

„De jongste dagen staat het 
"projekt Coppieters" weer 
volop in de aktualiteit. Cop
pieters droomt van een 
nieuwe sociaal-demokrati-
sche partij, een variant van de 
aloude progressieve frontvor
ming. Ook de VU ^vordt 
meermaals genoemd als mo
gelijke partner. 
VU-voorzitter Anciaux bena
drukt nogmaals dat Maurits 
Coppieters over geen enkel 
mandaat van de VU beschikt 
om gesprekken te voeren met 

het oog op de vorming van een 
nieuwe politieke formatie. 
Geen enkele mandataris van 
de VU is bij deze gesprekken 
betrokken. Op dit ogenblik 
zijn de interne bestuursver-
kiezingen van de VU aan de 
gang. 

Op alle niveaus schakelen 
mensen zich in om het VU-
projekt te realiseren. In ja
nuari wordt een nieuw par
tijbestuur verkozen dat de ba
kens voor de toekomst zal 
uitzetten. De partij ziet ab
soluut geen heil in de pro
gressieve frontvorming die 
enkel zal uitdraaien op een 
verruiming van de SP. 

VUJO WIJST 
BURGEMEESTER DE MAGHT 
OP VERANTWOORDELIJKHEID 

NOLLE VERSYP WINT 
TORENWACHTERSPRIJS 1995 
De jaarlijkse Torenwachter^pnp 
van de Dr. GooMenaerUkring uit 
Gentbrugge-Ledeberg, ging in 
1995 naar Nolle Verjyp, waar
schijnlijk het meest bekend door 
zijn TV-werk. Versyp speelde 
o.a. in Alfa Papa Tango en in Bex 
en Blanche. In het teater wendde 
hij zijn akteervermogen aan 
voor Anatevka en De Vrek, een rol 
waarvoor hij in 1988 bekroond 
werd met de De Grayterprljd voor 
de beste akteursprestatie. Ver-
sj/p, ondanks een recente hart
operatie toch in eigen persoon 
aanwezig op de plechtige uit
reiking, ziet zijn naam nu staan 
naast die van o.a. Tim Ruyd-
dchaert, Jef Demedtö, Jo Demeyere 
en Rudolf Werthen. 

Aan de Torenwachtersprijs is 
geen geldsom verbonden, enkel 
de eer hem - een beeldje van een 
torenwachter - te krijgen. De 
prijs w^ordt uitgereikt aan Vla
mingen die zich op kultureel 
vlak, zowel in Vlaanderen als 
daarbuiten, op een bijzondere 
wijze verdienstelijk hebben ge
maakt. Vers3rp kreeg de prijs 
omdat hij een van de meest 
vooraanstaande podiumkunste
naars van Vlaanderen is. In zijn 
rede, die vooraf ging aan de 
officiële uitreiking van het 
kleinnood, prees ere-senator OJ-
waO Van Ooteghem de akteur die 
„niet aan het einde, maar in het 
midden van een grote artistieke loop
baan" staat. „Door de uitreiking 
van de Torenwachterdpnjd willen wij 
getuigen van de bewondering en ge
negenheid van de boöu) voor die 
uitmuntende kunstenaar uit onze 
streek." 

Nolle Versyp, hekend (TV-)ak-
teur gaat door tot zijn 80ste. 

Vers3^ zelf was nog niet vol
doende hersteld van de heel
kundige ingreep om al zelf het 
woord te nemen, maar liet, bij 
monde van zijn echtgenote, we
ten dat hij nog minstens wU 
doorgaan tot zijn 80ste. 

De laureaat had het in zijn 
dankwoord eveneens over zijn 
werk in Nederland (een vol 
Carré met de musikal Anatevka, 
de stem achter enkele Alladin-
figuren, ...) waarbij hij op
merkte dat er nog -werk aan de 
wankel is m.b.t. het gebruik van 
een goed Nederlands. „Bij al 
mijn bezoeken aan Nederland, aan 
studio's in Amsterdam, Biusum en 
Hilversum probeer ik onze geliefde 
noorderburen het verschil tussen een 
Belg en een Vlaming uit te leggen. 
Probeer ik de makers van jeugd
programma's in Nederland te be
zweren toch asjeblief wat minder 
Rotterdams en wat meer Nederlands 
op het jonge publiek los te laten." 

Net voor de aanvang van de 
Aalsterse gemeenteraad wacht
ten VUJO'ers en Aalsterse VU-
bestuursleden burgemeester 
Anny De Maght (VLD) op. Ze 
was deze keer met in Rome om 
de afgang van Eendracht Aalst 
mee te maken. 

Tijdens de gemeenteraad van 5 
septemberj.l. diende VU-raads-
lid Antoine Van der Heyden een 
resolutie in tegen de AFCEA-
wapenbeurs in de gemeente 
Sint-Joost-ten-Node. Burge
meester De Maght was over
tuigd dat AFCEA niets met de 
wapenhandel te maken had en 
spoorde haar raadsleden aan 
zich beter te informeren... 

Dat De Maght het verkeerd 
voorhad \veten ze bij V U J O en 
de VU inmiddels reeds lang. 
Ergens te begrijpen, want VLD, 
pacifisme en vrede zijn geen 
voor de hand liggende begrip
pen. Laat staan in Aalst waar de 
VLD diktatoriaal de stad be
stuurt met de slaafse steun van 
de SP. 

In aanwezigheid van kamer-
fraktievoorzitter Annemie Van 
de Casteele en nationaal 
VUJO-voorzitter Sigurd Van-
germeersch overhandigde Her-
wig Van Wilderode namens 
VUJO-Aalst de burgemeeste
res een woordenboek dat ze 
prompt weigerde. Woorden als 
w^apens, beurs, tentoonstelling, 
symposium en handel werden er 
voUedig in uitgelegd. V U J O 
wou haar zelfs aanraden het 
kleinood door te geven aan haar 
fraktievoorzitter Denys in de 
Vlaamse Raad. Zo zou hij de 

OOST-VLAANDEREN 

NOVEMBER 

Wo. 22 SINT-AMANDSBERG: 
Jeanne Prove-Antheunis over ,,Ge
bruiken rond het versturen van 
kerst- en nieuwjaarskaarten". 
Daarna demonstratie: zelf maken 
van kaarten. Om 20u. in De Vlier, 
Groot-Begijnhof 15. Meebrengen: 
tekengerief (potlood, gom), pen
seel, ev. verfdoos, schaar. Org.: 
Vlaamse Vrouwengroep 
St.Amandsberg. 

Za. 25 WIEZE: Nacht van 't Wie-
lebelleke, met muziek verzorgd 
door Erik van Vlaanderen. In Zaal 
Wiezehof, vanaf 21u. Inkom 100 fr., 
wk.: steunkaart + toegang bal + 
tombola: 80 fr. Org.: VU-Wieze. 

DECEMBER 

Do. 7 TEMSE: Inzameling ge
bruikte kleding door het VIC, t.v.v. 
Koerdische viuchtleingen. 

Vanaf 8u.30. Ook op 8/12, vanaf 
8u.30: vervolg Temse + Tielrode. 
Info- Nelly Maes (03/772.65.05). 

Vr. 8 GENTBRUGGE: Info-
avond met Sven Gatz: Wij laten 
Brussel niet los. Brussel Iciat ons 
niet los!. 

Om 20u. in Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat 35. Org.. VU-
Gent-Eeklo i.s.m. Dr. Goosse-
naertskring Gentbrugge-Lede
berg. 

OPENBAAR 
CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN 
8940 WERVIK 
De Raad voor Maatschap
pelijk Welzijn verklaart vol
gende betrekkingen va
cant: 

— gebrevetteerd verple
gende: drie betrekkingen 
(m/v) 

— diensthoofd rusthuis: één 
betrekking (m/v) 

in vast statutair verband te 
begeven, na voldoening ge
vende proeftijd. 

Verplicht inschrijvingsfor
mulier, benoemingsvoor
waarden, en inlichtingen 
zijn te bekomen op het se
cretariaat van het 
O.C.M.W, Steenakker 30 
te 8940 WERVIK, de 
maandag tot en met de vrij
dag van 9 tot 11 uur. 

Wervingsreserven worden 
aangelegd met geldigheid 
tot en met 31.12.1998. 

Uiterste datum voor het 
toekomen van de kandi
daatstelling op het 
O.C.M.W, Steenakker 30 -
8940 WERVIK: 8 decem
ber 1995. 

Telefoon: 056/31.16.57. 

Fax: 056/31.42.06. 

VUJO betoogt onder toeziend oog van VU-fraktieletdster in de Kamer 
Annemie Van de Ccuteele. 

woorden „kumul" en „sanktie" 
kunnen bestuderen. 

Van Wilderode -was immers dui
delijk in zijn toelichting: „Zich 
verdiepen in een vredesdossier 
is nu eenmaal moeilijker dan een 
familiereisje maken naar de 
Eeuwige Stad én daardoor het 
werk verwaarlozen waarvoor 
de belastingbetaler de volksver-
tegen\voordiger vergoedt". 

VUJO-Aalst drong verder nog 

aan dat het stadsbestuur een 
duidelijk vredesbeleid zou voe
ren. „We hopen zeer spoedig de 
intenties van het stadsbestuur 
hierover te vernemen", besloot 
V U J O de tussenkomst. 

Als hier ooit een antwoord op 
komt? Want vragen beantwoor
den daar kan men in Aalst vaak 
lang op -wachten. De oppositie 
kan er over meepraten. 

(mas) 

NIEUW VU-BESTUUR 
TE ROESELARE 
Op 13 oktober konden alle VU-
leden van Roeselare hun stem 
komen uitbrengen in ons lokaal 
,,'t Leeu\vke" en zij hebben daar 
ook massaal gebruik van ge
maakt, wat resulteerde in het 
nieuw bestuur dat wij bij deze 
voorstellen. 

In de nieuwe ploeg konden we 
1/3 nieuwkomers verwelkomen 
en zijn zowel de jeugd als de 
minder jeugdigen vertegen
woordigd. 

Het ligt in de bedoeling van het 
nieuw bestuur om het gemeen
telijk beleid, waar de Volksunie 
via de VCV en schepen Erik 
Lamsens in betrokken zijn, kri
tisch en op zijn doelstelHngen te 
evalueren. 

Tijdens de jongste parlemen
taire verkiezingen heeft de kie
zer te kennen gegeven in Vlaan
deren en m Roeselare, \vaar wij 
10% van de stemmen haalden, 
dat de Volksunie en het de-
mokratisch Vlaams-nationa-
lisme nog bijlange niet kan en 
niet mag afgeschreven worden. 

4> 

Wij zijn vast van plan om het 
dienstbetoon van onze twee ver-
kozenen uit te bouwen. 

Het vorig bestuur was gestart 
met de uitgave van het lokeial 
periodiek ,,'t Dul Bertje", dat in 
alle bussen van Roeselare ver
deeld -werd, en dit zal verder 
regelmatig blijven gebeuren. 

Tijdens de eerste bijeenkomst 
van het bestuur werden tevens 
een nieuwe voorzitter (Wim 
Jacques, Hugo Verrieststréiat 4, 
051/24.94.00, tijdens kantoor
uren 02/219.49.30) en sekretaris 
(Johan Depestel, J a n Hyoen-
straat 10) verkozen. 

DE BESTUURSPLOEG 
Frans Bouckaert; Gerda Cap-
pelle; Geert Creupelandt; Fre-
derik Declercq; Mare Declercq; 
Jozef De Gres; Alarnick Desal 
(Oekene); Luk Duboccage 
(Rumbeke); Erik Lamsens; J o 
han Laitem; Jan Lefere; Tonie 
Soete; Pieter Vandenbroucke; 
Hans Vanhaute (Oekene) en 
Etienne Vergote (Rumbeke). 
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MDEREGIQ | 
VU-INZET VOOR ZEEVISSERIJ LIMBURG 

H^ni 

Als „jongen van de kust" springt 
senator J a n Loones herhaal
delijk in de bres voor de 
Vlaamse zeevisserij, een sektor 
die het verdraaid moeilijk heeft. 
Officieel bestaat de Vleiamse 
vissersvloot nog uit 154 vciar-
tuigen. E^n deel ervan vaart 
wehs-wciar onder de vlag van 
België maar met Nederlandse 
bemanning, zodat er nog sprake 
kan zijn van 130 Vléiamse vis
sersboten. Op die manier valt 
ook een stuk van de Europese 
vangstkwota onder Neder
landse rekening, de vangst 
wordt niet in Vlaamse mijnen 
verkocht. En dan is er nog de 
import van goedkope vis uit 
ontwikkelingslanden. Loones 
vraagt de minister van Land

bouw en K M O dringend maat
regelen. 

Het VU-kader van de Vlaamse 
kust zet zich hard in om onze 
visserij leefbaar te houden en 
poogt de sektor bestendig onder 
de aandacht van de overheden 
te brengen. Regelmatig wordt 
samen overleg gepleegd. Wij 
brachten enkele bestuursleSen 
samen. 

Van links naar rechts: J a n 
Loones, provincie- en gemeen
teraadslid Wilfried Vandaele 
(De Haan), de Nieuwpoortse 
VU-bestuursleden Robert Ber-
voets en Wilfried Vanhove, en 
Geert Lambert (Oostende), me
dewerker van Europarlements
lid Jaak Vandemeulebroucke. 

WEST-VLAANDEREN 

NOVEMBER 

Wo. 22 BRUGGE: Antoine Van-
duyver (adj. kommissaris-mspec-
teur Politie-Brugge) over „Ver
keersveiligheid en -opvoeding". 
Om 15u. in de Magdalenazaal, Vi-
olierstraat 7 Samenkomst vanaf 
14u. Nadien koffietafel. Org.; 
VWG-Assebroek. 

Za. 25 IZEGEM: „Rode Sneeuw". 
Toneel gebracht door ,, Licht in 
zicht" (Varsenare), toneelvereni
ging van blmden en slechtzienden. 
Om 20u. in Auditorium Sted. Mu-
ziekakademie. Toegang: 200 fn 
Kaarten: bestuursleden-VSVK en 
bij Milo en Lena Vanhecke-De 
Laere (051/30.06.20). 

DECEMBER 

Vr. 1 BELEEGEM: Toneelvoor
stelling: Stijn Streuvels, een leven 
lang. Door Aria Theys en Frank 
Vandenbroucke. Om 20u. m O.C. 
De Wervel, Processiestraat 6. In
kom 200 fn, wk. en +3-pas: 150 fr. 
Org.: Vlaamse Klub Kortrijk-zuid 
en W B . Kaarten: Staf Beelen 
(21.50.85). 

Za. 2 BRUGGE: Chocolade- en 
Theekaarting. Vanaf 19u. in De 
Rooselaer, Dudzeelsestwg. 32. 
Kaarten aan 60 fn te verkrijgen bij 
Gerard Vanhecke (050/33.13.91), 
Hilde Jaques (050/33.80.53) of de 

avond zelf m de zaal. Org.: Vlaams 
Trefpunt Brugge. Iedereen wel
kom! 

Wo. 6 IZEGEM: V-club voor jong 
volwassenen: Bowlen. Om 19u.30 
bowling aan Delhaize. Org.: Vla-
najo. 

Vr. 8 BRUGGE: Bert Anciaux 
wordt geïnterviewd door Peter 
Slabbinck (zanger van Red Zebra). 
Vanaf 20u.30 in jeugdhuis Den 
Dwarskop, 's Gravenstraat 44 (zij
straat Lange Rei). Org.: VUJO-
Arr. Brugge. Info: Zeger Collier 
(050/82.38.87). 

Wo. 13 IZEGEM: V-club voor 
kinderen: kerstversiering. Om 
13u.30 in de Ommegangstraat 5. 
Inkom 50 fr. Meebrengen: linten, 
schaar, lijm, stiften en kleurpot
loden. Org.: Vlanajo. 

Do. 14 IZEGEM: De kunstbe
weging COBRA, dia-voordracht 
door Simone Van Pamel-Marcelis. 
Om 20u. in de bar van de Sted. 
Muziekakademie, Kruisstraat 15. 
Org.: VSVK. 

Za. 16 IZEGEM: Hutsepotteling. 
Start aan het vlaamse Huis, om 
17u.30. Vooraf inschrijven bij Pol 
van het Vlaams Huis, Wilfried 
Lagae (30.48.78) of Herman Van-
damme (30.19.44). Org.: Wandel-
klub Vlaams Huis. 

OPGELET 
BETALINGEN BOEK ROMSEE 
Op vraag van onze bankinstelling kunnen enkel cheques of 
stortingen op onze rekening 435-0259701-15 van VPRTI als 
betaling aanvaard worden. 

Stortings- of overschrijvingsformulieren dienen door de koper 
zelf aan zijn eigen bankinstelling bezorgd te worden. Indien 
deze bij ons toekomen kunnen wij ze niet als betahng 
aanvaarden, en kan de bestelling dus ook niet uitgevoerd 
worden. 

NOVEMBER 
Do. 23 TESSENDERLO: Anita 
Wellens-Purnal uit Genk nam deel 
aan Vrouwenconferentie te Peking. 
Om 20u. vertelt zij haar relaas (met 
videomontage) in het CC Het Lx>o, 
blauwe zaaltje (ingang café). Org.: 
FW-Tessenderlo. 
Vr. 24 HEUSDEN-ZOLDER: 
Bert Anciaux te gast in het Centrum 
te Zolder-centrum. Om 20u. Ie
dereen welkom. Org.: VU-West-
Limburg. 

Zo. 26 HASSELT: Herdenking 
Limburgs Offer voor Vlaanderen. 
Om 14u. mis in St. Lambertuskerk 
(Kiewit-Hasselt). Om I5u. koffie
tafel en tafelrede. Vooraf inschrij
ven door storting van 350 fr. op 
rek.nn 456-9578921-04 van Her-
denkingskomitee, Lisbloemstr. 31 
te Hasselt. Tel. 011/21.13.88 (R. 
Vanheusden). Koffietafel in zaal De 
Binder, naast kerk. 

DECEMBER 

Vr. 1 KURINGEN: Gespreks-
avond met Jan Yperman en Frieda 
Brepoels over de stempel van de 
VU op het Hasselts beleid. Om 20u. 
in de Gildezaal, Joris Van Oos-
tenrijkstraak in Kuringen. Org.: 
VU-Hasseh. 
Za. 16 DORNE: 18de Uilenspie
gelavond. Om 19u. eucharistievie
ring. Daarna in de Oase (tegenover 
kerk) fijne en uitgebreide koffie
tafel. Feestrede door Jan Jambon 
(WB). Deelname: 300 fnp.p. Info: 
W. Rosiers (86.35.38). Org.: IJ-
zerbedevaartkomitee Gewest 
Aïaaseik. 

BARST BELGIË? 
O p dinsdag 28 november or
ganiseert VXJ J O - K U L een de
bat onder de titel „Barst Bel
gië? Unionisme, federalisme of 
separatisme ?" 

Nemen deel aan het dispuut: 
Peter De Roover ( W B ) , J a n 
Loones (VU), Ludo Dierickx 
(SP), Mon Deprez (Radio 3), 
Paul Jordens (België-Europe-
Belgique). Moderator is joer-
nalist Luc Neuckermans. 

Het debat gaat door in Au
ditorium AV 00.17, Parkstraat, 
tegenover 't Stuc te Leuven, 
begint om 20u. Inkom is 50 fr., 
VUJO-KUL-leden: gratis. 

ZAKENKANTOOR 
MARTENS-DE KEGEL NV. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 
054/33.43.47 

ag>^RGENTK 
IB IP üw oppeii|g i<ooi ót dofsi 

GELDPLAATSINGEN 
LENINGEN 

VERZEKERINGEN 

VLAAMS-B RABANT 

NOVEMBER 
Vr. 24 SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM: Openbare gemeente
raad om 20u.30. Stadhuis 1ste ver
diep. Info: Robert Janssens 
(013/78.19.21). 

Za. 25 TERVUREN: Bal met The 
Svring-Time-Jazz-Band en disco-
ban In het Cultureel Centrum Pa-
pablok, P. Vandersandestraat 15. 
Org.: koaliteitpartij NET (VU en 
VLD-Groot-Tervuren. 

Za. 25 VILVOORDE: Met F W -
Vilvoorde naar de tentoonstelling 
,,Van badhuis tot eroscentrum " in 
het Algemeen Rijksarchief, Ruis
broekstraat 8 te Brussel. Afspraak 
om 13u.45 aan ingang van het ge
bouw. Om 14u. start de rondlei
ding. Toegang: 100 fr., reserveren 
bij Nora (02/252.17.00). 
Za. 25 WOLVERTEM: Breugel-
avond in feestzaal Cecilia, Oppem-

straat 32, 1861 Wolvertem, vanaf 
I8u. Org.: VU-Meise/Wolver-
tem/Oppem. 

DECEMBER 

Vr. 8 LANGDORP: Info-avond 
over Amnestie en Utopie. Gast
spreker: Walter Luyten. Om 20u. in 
de feestzaal te Langdorp. Org.-
VUJO-Aarschot. 
Vr. 8 SCHERPENHEUVEL-ZI-
CHEM: Met VU-Scherpenheuvel-
Zichem naar info-avond over Am
nestie en Utopie te Langdorp 
(20u.). D.m.v. car-pooling af te 
spreken met bestuursleden. Info: 
013/78.19.21 en 013/77.63.85. Org.: 
Vlaamse jongeren i.s.m. VU-Aar-
schot en VU-Scherpenheuvel-Zi-
chem. 

Zo. 17 TIELT-WINGE: Panne-
koeken en SmouteboUen. Vanaf 
14u. in 't Jongensschool. Org.: VU-
Tielt-Winge. 

NATIONALE STARTDAG 
LOKALE VU-MANDATARISSEN 

> 
Vereniging viaamse Manaaiarissen 

i.s.m. Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

W M nodigt op zaterdag 25 
november vanaf 9u.30 uit op 
haar eerste nationale ontmoe
tingsdag in de legislatuur 
1995-2000. Elk najaar wil de 
vereniging al haar mandata
rissen en andere geïnteres
seerden samenbrengen om 
rond enkele hete hangijzers 
binnen het lokale beleid 
standpunten te formuleren. 
Dit jaar zijn we op uitno
diging van senator J a n 
Loones te gast aan de 
Vlaamse kust in feestzaal De 
Witte Burg in Oostduinkerke 
(Koksijde). 

VISBUFFET 

Twee tema's staan centraal op 
deze kaderdag. 

— Het statuut van burgemees
ters, schepenen, OCM.W-
voorzitters, gemeente- en 
OCMW-raadsleden dient ge
herwaardeerd te worden om 
de financiële en sociale re
geling meer in overeenstem
ming te brengen met de eisen 
van het ambt en de funk-
tieuitoefening. In twee werk
groepen wordt in het och
tendgedeelte nagegaan welke 
regeling W M wil voorstaan. 

— De relatie tussen de 

Vlaamse overheid en de ge
meente is het tema tijdens de 
namiddagsessie. Gaan we 
naar een Vlaams centralisme? 
In een panelgesprek zoeken 
we naar het antwoord. 

Tijdens de middagpauze krij
gen de deelnemers in Esta-
minet De Peerdevisscher bij 
een visbuffet alle gelegenheid 
om van gedachten te wisse
len. 

Deze kaderdag stciat open 
voor alle VU-mandatarissen, -
kaderleden en geïnteresseer
den. En omdat de Vlaamse 
kust een ideale bestemming 
voor het ganse gezin is, zor
gen we ook voor de overige 
gezinsleden voor een geva
rieerd programma waarbij ge
schiedenis, kuituur en natuur 
centrjial staan. Zowel voor de 
kaderdag, het visbuffet (550 
fr.) als het familieprogramma 
vragen we u vóór 20 novem
ber in te schrijven. 

c» Voor meer informatie 
en inschrijving: Vormings
centrum L. Dosfel, t.a.v. 
Jan Brocatiut, Ontwentelings-
straat 13, 1000 BrtuseL 
TeL 02/219.25.00, 

fax 02/219.35.10. 
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I I DE REGIO 
LICHT IN ZICHT BRENGT 

RODE SNEEUW' TE IZEGEM 
TENTOONSTELLING 
'DIALOOG IN HET DONKER' 

Al is er veel ten goede ver
anderd, de gehandikapten we
ten zich zeker niet altijd ge-
integreerd in onze maatschap
pij. De visueel gehandikapte en 
het artistiek gebeuren, dat is 
zo'n biezonder moeilijk geval; 
toneel spelen bijvoorbeeld. Als 
ik me niet vergis zijn er in 
Vlaanderen twee toneelgezel
schappen met blinde spelers. 
E^n daarvan is de teaterwork-
shop „Licht in Zicht" uit Var-
senare, waar de instelling Licht 
en Liefde •werkzaam is. 

PROFESSIONELE AANPAK 

Sedert enkele jaren heeft be
roepsregisseur Dirk Van Den 
Broeck zijn handen vol met 
„Licht in Zicht". 

Na „Paal en perk" (1993) en 
„Alleen voor gekken" (1994), 
heet zijn nieuwste produktie 
„Rode Sneeu-w". Elk van de drie 
projekten is gegroeid uit een 
intens samenspel tussen regis
seur en spelers. Dirk Van Den 
Broeck heeft zo zijn eigen we
gen moeten zoeken: „Mijn grote 
dterkte WM dat ik daarop (= werken 
met blinde dpeler<i) nitt voorbereid 
waj. Ik ben dim niet gekomen aL) een 
dpecialL)t. Ik begon aL) een on-
be,)chreven blad. Voor dit dtuk tot 
dtand kwam, vroeg ik bijvoorbeeld 
aan mijn tipelertt uit te drukken dat 

het ótd moet zijn. Bij de zienden 
krijg je de voor de hand liggende 
reaktie: wijdvinger op de lippen. 
Maar zij verra.i<ien met een originele 
mimiek die ik hen ook laat brengen 
op de dcène. Want dat zijn au-
tentieke tekend van hen". 

ERVARINGEN ROND 
STILTE 
„Rode Sneeuw" is voor een deel 
gegroeid rond ervaringen die de 
spelers ftjrmuleerden. Stilte is er 
een belangrijk element in, na
tuurlijk gebonden aan geluiden 
die er zijn, er waren of uit
sterven. Want absolute stilte 
wordt ervaren als verschrikke
lijk, stelt een van de spelers. 

Di rk Van Den Broeck: „Sneeuw 
u) zacht, maar koud, en wordt water 
aL je thuiskomt. Sneeuw id ver
gankelijk. Sneeuw ut levensgevaar
lijk aU je ziet waar je dtapt, laat 
dtaan aL je... Glijden u niet weten 
waar je dtrakd tegenaan botdt, ié 
vallen in een donkere kuit., on
eindige fraktieö van dekonden. 
Sneeuw begraaft en koruerveert wat 
niet tijdig in veiligheid gebracht 
wordt... dneeuw bewaart de pijn. 
Bewaren id het leven dtopzetten... de 
dtilte verplichten... 

Rood... what's in a colour? 
Rood is even absurd als blauw. 
En toch is rood de kleur van 
bloed. Bloed is het warme vocht 

dat je verliest als je gewond 
Tciakt. Zijn tranen dan ook 
rood? Tranen ruiken smaken 
anders dan bloed. Bloed en tra
nen zijn pijn, altijd; bewust of 
onbewust. Pijn is rood..." 

UNIEK EN INTENS 
Er zijn weinig artistieke dis
ciplines waarbij zoveel kommu-
nikatie tot stand komt als bij 
toneel: tussen spelers en regis
seur, tussen spelers en tekst, 
tussen spelers onderling en 
vooral tussen de spelers en het 
publiek. De spelers van „Licht 
in Zicht" voelen onfeilbéiar of de 
zaal vol, halfvol of nokvol zit. Of 
het publiek met spanning kijkt 
en luistert... En het publiek doet 
totaal nieuwe ervaringen op via 
figuren, stemmen en mimiek die 
meer zeggen dan bij andere to
neelopvoeringen. 

Erik Vande^valle 

c» Rode Sneeuw, door Licht in 
Zicht, in een regie van Dirk Van 
Den Broeck. Zaterdag 25 no
vember, om 20u. in het Audi
torium van de Stedelijke Aka-
demie voor Woord en Muziek, 
KruLtdtraat 15, Izegenu Toe-
gangdprijd: 200 fr. 

STUDIEDAG BRUSSEL EN BRABANT 

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND 
Op vrijdag 15 december or
ganiseert de Vlaamse Culturele 
Koepel (VCK) in het Cultureel 
Centrum De Kam te Wezem-
beek-Oppem (Beekstr. 172) een 
studiedag over het Europese 
getto in Brussel en Brabant, de 
positie van de Nederlandse taal 
en kuituur, nieuwe vormen van 
achteruitstelling en de bijdrage 
van het sociaal-kultureel werk 
in dit proces. 

Programma: 

9.30 u. ontvangst, inschrijvin
gen, koffie 

10 u. inleiding door goeverneur 
L. De Witte 

ANTWERPEN 
NOVEMBER 

Di. 28 BERCHEM: Gespreks-
avond met Vlaams parlementslid 
Herman Lauwers over de HST en 
andere Antwerpse mobiliteitsdos
siers. Om 20u.l5 in Alpheusdal, F. 
Wüliotstraat 22. Info: Maarten De 
Baer (03/231.55.36). Org.: VUJO-
Groot-Antwerpen. 
Di. 28 ANTWERPEN: Vlaamse 
Raad: parlement of praatbarak? 
Politiek debat met Kris Van Dijck 
(VU), Robert Voorhamme (SP), 
Mia De Schampelaere (CVP), Yo-
lande Avontroodt (VLD) en Johan 
Malcorps (Agalev). Moderator: 
Hans Brockmans (Trends) Om 
20u. in lokaal R007 van de UFSIA-
campus (Rodestraat). Info: Alberik 
Luyckx (03/658.66.55). Org.: 
VUJO-UA. 
DECEMBER 
Za. 2 NIJLEN: H. Mis voor alle 

10.10 u. tot 11.26 u. Bestendig 
afgevaardigde J a n Anthoons 
over het kultuurbeleid in 
Vlaams-Brabant en de relatie 
tot de Europese inwijkelingen 
en het sociaal-kultureel ^verk; 
Bestendig afgevaardigde Her
man Van Autgaerden over een 
geïntegreerd Vlaams beleid 
voor Vlaams-Brabant; adjunkt-
kabinestschef van minister Cha-
bert. Waker Nys, over het be
leid van de Vlaamse Gemeen
schapskommissie t.a.v. de Eu
ropese inwijkelingen. 

12 u. Middagmaal en koffie 

13.30 u. voorstelling projekt 
"Open Kulturele Centra" 

overleden Vlamingen. Om 19u. in 
zaal kempenlnd, Herenthouts-
esteenweg 53. Gevolgd door 
Vlaamse samenzang. 

Wc. 6 KALMTHOUT: Bezoek 
tentoonstelling ,,Vlaanderen en 
Castilla y Leon" o.l.v. dhr. Van 
Nuffelen. Info en org.: FW-Kalm-
thout (666.57.77). 

Za. 9 ANTWERPENiJaarlijkse 
Nacht van de Vriendschap. Vanaf 
20u. in Alpheusdal te Berchem. 
Toegang: 100 fr. Kaarten bij be
stuursleden of op het tel. 
03/238.82.08. Org.: VU-arr. Ant
werpen. 

Za. 9 MOL: Adromeda. Antwerpse 
folkgroep met Vlaamse, Franse, 
Ierse, Bretoense en Schotse volks
muziek. Om 20u.l6 in 't Getouw. 
Kaarten: 120 fr., wk. 100 fn 
(014/31.23.20). Org.: Vlanajo, Ro-

Op dinsdag 28 november gaat 
de VU-werkgroep rond perso
nen met een handikap op be
zoek bij de tentoonstelling 'Di
aloog in het donker'. Deze ten
toonstelling, die opgesteld is in 
een volledig donkere ruimte, si
muleert op een realistische wijze 
de moeilijkheden die visueel ge
handikapten dagelijks en overal 

ondervinden. De moeite waard 
om er een 'kijkje' te gaan ne
men! 
Voor dit bezoek zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Indien u interesse 
hebt om mee te gaan, kan u 
steeds kontakt opnemen met 
Hilde Degezelle op het Alge
meen Sekretanaat 
(Tel: 02/219.49.30). 

VU-TONGEREN IN HET NIEUW 

13.50 u. tot 15.10 u. Forum
gesprek met deskundigen 

15.10 u. open gedachtenwisse-
ling over de ciangeboden in
formatie. 

Deelname kost 600 fr. voor le
den van organisaties die bij 
VCK aangesloten zijn, en 800 fr. 
voor derden. Inbegrepen: kon-
gresmap, koffie en middagmaal. 
Het verslagboek is afzonderlijk 
te bestellen (200 fr.). Het be
drag voor inschrijving en/of ver
slagboek kan overgeschreven 
worden op rekening 068-
2183848-17 van VCK met ver
melding dtudiedag december '95 (+ 
aantal ex. verdlagboek). 

denbachfonds Mol met steun van 
VU-Mol. 

Di. 12 KALMTHOUT: Luc Ver-
steylen over ,,Met oude waarden 
naar een nieuwe tijd". Om 20u. in 
Salon Monida, St.Jozeflaan-Max 
Temmermanlaan te Heide. Inkom: 
jongeren 100 fr., leden 200 fr., niet-
leden 250 fr., één konsumptie in
begrepen. Org.: FW-Kalmthout. 

Vr. 22 WOMMELGEM: Kerst
zangavond. Grasduinen in de schat 
van oude kerstliederen. Begeleid 
door Pol van de Voorde, het kin
derkoor Candonclaar en met de 
Kerstman. Na pauze: bloemlezing 
uit Vlaamse Volksliederen. Home 
St.Jozef, Kallement I, Wommel-
gem, om 20u. Inkom gratis. Info: 
Ward Herbosch (353.68.94). Org.: 
KK Jan Puimège-Rodenbach-
fonds. 

Tijdens een in de smaak ge
vallen gespreksavond met 
Vlaams volksvertegenwoordi
ger Johan Sauwens, werden 10 
mensen met zeer ruime meer
derheid van stemmen verkozen 
tot bestuurslid van VU-Tonge-
ren. 

Ghislain Notelaers: voorzitter; 
Michel Vanbuul: ondervoorzit
ter; WJly Jorissen: sekretaris; 

Paula Timmermans: penning
meester; Annie Lambrechts-
Wils: vrouwenwerking; Miei 
Baar: leden en abonnementen; 
Pieter Bollen: seniorenwerking; 
Rik Meesen: organisarie akti-
viteiten; Dirk Adams: jongeren; 
Stijn Daniels: raadslid 
OCMW. 

Veel sukses en goede moed! 

ZOEKERTJE 
• W E R K - Pasteibakker 
zoekt vaste betrekking te 
Gent of omgeving. Aanbie
dingen aan Os'wald Van 
Ooteghem (09/230.72.87). 

Secretariaat- en 
typwerkzaamheden, 
vertalingen, lay-out, 

mailing, 
telefoonantwoordservice, 

interim 

Veerle WIJFFELS 
Beekveldstraat 4 

1980 ZEMST 
Tel. 0032.15.61.21.21 
Fax. 0032.15.61.01.52 

Fijne midweek superweekend 
3 Nachten 

Luxe kamer, stilte gratis, 
3x gastronomiscti 

half pensioen, bierdegustatie, 
Normandische pannekoek 

met koffie, 
tevens fietsen ter beschikking etc... 

6.500 fr. per persoon 
de laatste dag uw kamer 

tot IS.OOu. 

Misschien het mooiste 
hotel in Vlaanderen 

HETSEN 

G 

R 

A 

T 

I 

S 

10 Km van 
Brugge & 
Oostende 

Bel voor 
folder maar, 
wees er vlug 
bij!!! 

A 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 
kamer tot 15.00u. 

4.950 fr. per persoon. 

HoÊd 

Kekum 

Knip me uit -
fles champagne 

Hotel De Stokerij Oudenburg 
Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 
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ILT-llURTJE 
JULES DE BRUYCKER EN EDGARD TYTGAT 

TWEE GROTE VIAAMSE GRAFICI 
DE NIEUWE SNOECKS IS ER! 

In een dubbeltentoonUtelUng wordt een grondig beeld 
gejchet^t van twee grootmeester^) van de prentkurut, Jules 
De Bruycker (1870-1945) en Edgard Tytgat (1879-
1957), waarbij zowel hun afzonderlijke prenten, ge-
illudtreerde boeken aU voorbereidende studies rijkelijk aan 
bod komen. 

D
e Bruycker en Tytgat \va-
ren tijdgenoten, tijdens de 
lïerste Wereldoorlog ver
bleven ze beiden in Lon

den. Nadien stonden ze wat aan 
de kant van het aktuele kunst-
gebeuren in ons land, weiar 
vooral het Vlaams Expressio
nisme wild om zich heen sloeg — 
trouwens in nauwe aansluiting 
bij wat in het buitenland, vooral 
dan in Duitsland, gebeurde. 
Toch is het werk van beide 
kunstenaars essentieel verschil
lend. 

JULES DE BRUYCKER 
Pas op 34-jarige leeftijd zal De 
Bruycker gaan etsen. Voordien 
•was hij werkzaam als aquarellist 
en tekenaar. Hij vond zijn in
spiratie en tema's in zijn direkte, 
Gentse omgeving. Op straat 
schetste hij figuren en koppen. 
Deze schetsen naar het leven 
kregen in zijn atelier een her
werking en groeiden uit tot vaak 
zeer monumentale etsen. Zijn 
stijl kenmerkt zich door korte, 
vlugge halen, krassen en stip
pen. Het resultaat is zeer ex
pressief, op het direkt-brutcJe 
af. 

In 1905 maakte hij twaalf te
keningen, die als Ulustraties ge
bruikt werden bij de eerste ro
man van Franz Hellens, „En 
VUle Morte". Deze opdracht 
wa5 voor De Bruycker een uit
gangspunt voor de aanmaak van 
vele, ikonografisch rijke en her
kenbare stadsgezichten van zijn 
geliefde Gent. Vooral de vele 
nauw^e straatjes en steegjes uit 
de oude binnenstad trokken zijn 
scherp observerend oog. Hoog
tepunten uit dit oeuvre zijn ze
ker etsen zoals 'Het huis van 

Circus' en 'Ludgate Circus' spe
len vooral de lichttrillingen en 
het momentane en vluchtige van 
de atmosfeer. 

In zijn geëngageerde anti-oor-
logsprenten stelt hij de mens als 
een grotesk wezen voor, ver
want aan het werk van James 

Fragment uit "Veergreppe" te Gent, 1906. Koper-ertd van Jules De 
Bruycker. 

J a n Palfijn', 'Het plaatsen van 
de draak' en 'Rond het Gra-
vensteen'. Opvallend in deze 
grote prenten zijn de sterk be
klemtoonde clair-obscur-prak-
tijken, die aan de hele prent 
telkens een dramatisch aksent 
verlenen, alsook een roman-
tisch-nostalgische sfeer. 

Anderzijds zijn er ook de pa
noramische markttaferelen, tot 
het uiterste gevuld — een vrees 
voor het lege gedeelte? — maar 
ook 4e vele fijnzinnige detail-
opnamen. De Bruycker zal de
zelfde temata herhalen in di
verse technieken: pen, aquarel 
en ets. 

Tijdens zijn oorlogsverblijf te 
Londen komt hij vooral onder 
de invloed van de Amerikaanse 
schilder en graflkus James 
McNei l Whistler. Bij De 
Bruyckers etsen als 'Piccadilly 

DE SNOECK'S ALMANACH OOKl 
Volgend jaar zal het 214 jaar 
geleden zijn dat de eerste Al-
manach van Snoeck werd uit
gegeven. En hij ziet er nog 
steeds gezond uit want zit 
boordevol informatie „voor 
het jaar O.H. Jesu-Christi 
1996" zoals Snoeck van 
oudser opent. 
Terwijl de grote, artistieke 
Snoeck op de sjieke toer zit 
blijft „de kleine" het volkse 
broertje dat om zijn vele nut
tige tips een heel jaar lang 
binnen handbereik ligt. De 
uitgave '96 werd opgebouwd 
rond het begrip tijd dat in
gevuld wordt door kalenders 
met zons- en maansverduis
teringen, feestdagen, jaartel
lingen, horoskopen, kalen
ders ook van joodse en mo
hammedaanse komaf; zij moe
ten ons helpen de kostbare 
tijd in het oog te houden. 
De uitgever put het begrip 
tijd wel zeer ruim uit want de 
vraag „waar is de tijd?" be
antwoordt hij met instrukties 
rond het opzetten van een 
eigen stamboom. Onder 
„etenstijd" wordt gezegd dat 

het elke dag „vistijd" is en de 
„goeie ouwe tijd" is de periode 
waarin vanuit Vlaanderen de 
grote zeilvaarten naar IJsland 
vertrokken. De „tijd van 
toen" is dan weer goed om 
oude muzikale mekaniekjes 
op te voeren. Onder „tijd is 
goud" worden atletische re-
kords ondergebracht en tien 
jaar „terug in de tijd" is een 
opsomming van merkwaar
dige krantenberichten uit 
1986. 

Natuurlijk brengt ook deze 
Snoeck's de lijst van alle da
gelijkse en w^ekelijkse mark
ten, foren en kermissen van 
Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel. 

De almanak is zoals steeds 
goed geïllustreerd met ouder

en nieuwerwetse foto's en 
kartoens van Brasser. 

Snoeck's, een plezierig boekje 
dat weet w^at traditie is! 

(mvl) 

c» Snoeck'tt Altnanacb '96. 
Uitff. Snoeck-Dacaju e3 zoon, 
Gent.288blx.,120fn 

Ensor. Deze extra-grote etsen 
zijn stuk voor stuk staaltjes van 
technische perfektie en vol-
meiakte vakkennis. 

In 1922 maakte De Bruycker 
zestien illustraties voor 'La Lé
gende d'Ulenspiegel et de 
Lamme Goedzak' van Charles 
De Coster. 

E^n gehefkoosd onderwerp 
voor De Bruycker was ook de 
Gentse St.-Niklaaskerk, diverse 
malen op zeer groot formaat 
herhaald, met telkens minieme 
verschillen in de voorgrondvul-
üng en kleine variaties in details 
of gezichtpunt. 

Tijdens zijn reis doorheen 
Frankrijk in 1925 werd De 
Bruycker uitermate geboeid en 
geïnspireerd door de talloze mo
numentale gotische katedralen. 
In deze echt dokumentaire etsen 
overheest de architektuur dui
delijk de nietige mens. 

EDGARD TYTGAT 
Terugdenkend aan de litogra-
fische prenten van zijn vader, 
illustreert Edgard Tytgat in vet 
krijt of waterverf bekende 
sprookjes, zoals 'De prinses op 
cfe erwt' en 'Roodkapje' (1910). 
Het verhaal voor 'De dag na 
Sinterklaas' schrijft hij zelf. Hij 
maakt hiervoor grote vierkleu-
rige prenten, uitgesneden in li
noleum. 

Tijdens zijn vlucht naar Lon
den, samen met zijn vrouw^, her
neemt Tytgat het 'Roodkapje'-
tema. Hij gaat hierbij volledig 
ambachtelijk te werk: ontwerpt 
lettertypes in hout, meerkleu-
rige linosneden en alles gedrukt 
op een primitieve handpers. De 
eerste editie verscheen in 1917. 
Dit wordt gevolgd door 'Enkele 
beelden uit het leven van een 
kunstenaar' (1917), naar aan
leiding van het overlijden van 
zijn vriend-kunstbroeder Rik 
Wouters en 'Draaimolens en 
kraampjes' (1919), gekenmerkt 
door zijn heimwee naar Brus
sel. 

Terug in ons land, realiseert 
Tytgat in de periode 1920-1934 
nog enkel houtsneden in zwart
wit of in donkere tinten. Zijn 
onderwerpen en vereenvou-

Wie zich interesseert voor li
teratuur, beeldende kunst, de
sign, mode, fotografie en film 
vindt in "de Snoecks" altijd 
wel \vat naar zijn gading. 
Daarom wellicht" gingen er 
vorig jaar 100.000 exempla
ren over de Vlaamse toon
banken, en 65.000 over de 
Nederlandse. Ook de editie 
'96 oogt veelbelovend. 

Ga in de jongste editie niet op 
zoek naar een heerlijke reeks 
vrouwelijke naakten, want 
dan zou U zoals onze jonge 
koUega wel eens ontgoocheld 
kunnen worden. Het naakt is 
spaarzaam aanwezig. Een 
nieuwe trend? 

Boeiend vonden we in ieder 
geval de schokkende mening 
van de Vlaamse arabist Urbain 
Vermeulen over het islamitisch 
extremisme. De nieuwe 
Snoecks bevat verder mooie 
reportages over de katedróJen 
van de zee, die grote zeil
schepen die deze zomer in 
Zeebrugge nog eens voor an
ker gingen; over boekver
brandingen in het nieuwe 
Duitsland; over Tahiti, Rus
land, Chicago en de adver
tenties van Calvin Klein. In 
Snoecks ook interviews met 
Amos Oz en John Irving, 
portretten van Anthony Hop
kins en Bertrand Tavernier, 
en de klassieke overzichten 
van de letteren. 

Hoewel het persbericht de 
Snoecks '96 aankondigt als 

NederLindde Taalunie in de prak
tijk, vond de uitgever het nog 
altijd nodig in de Vljiamse 
editie een overzicht van de 
"Vlaamse" letteren te plaat
sen. Uitgever Snoeck veront
schuldigt zich aldus: „Hoew^el 
de uitgever het liever anders 
zag, zal dat wellicht zo bhjven 
tot ook de literatuurkritici, de 
uitgevers end e lezers de 
"Vlaamse" en de "Hollandse" 
literatuur als één ondeelbare 
Nederlandse hteratuur gaan 
zien. Snoecks is taalunie in de 
praktijk en die taalunie is — 
helaas — nog niet kompleet." 
Spijtig. 

(Pdj) 

c» Snoeclu 96. Uitg. Snoeck 
Duca/'u. e3 zoon. Gent, 626 blz, 
598fr. 

^xĵ r m 

Fragment uit "Le Lendenuiin de la Saint-Nicolas ", 1913. Linodnede 
van Edgard Tytat. 

digde uitwerking alluderen aan 
het Vlaams expressionisme. 

Met zijn 'Vlaamse spreekwoor
den' (1934) en 'De zeven leef
tijden' (1935) keert Tytgat terug 
naar zijn oude werkwijze, het 
snijden van kleurige prenten in 
hout. 

Ook het grafische oeuvre van 
Tytgat wordt gekenmerkt door 
zijn naïef karakter, het ambach
telijk, gewild onhandige en het 
naïeve van zijn voorstellingen, 
die het zo doet siansluiten bij de 
typische volksprenten uit de ne
gentiende eeuw. 

Het Museum van Gent neemt 
met deze tentoonstelling een uit
stekend initiatief. Voor De 
Bruycker is het een hulde, nu hij 
precies vijftig jaar geleden over
leed. Op deze expositie zijn een 
80-tal uitgezochte (de beste!) 
etsen een een 20-tal tekeningen 

^ 1 ^ 

van hem te zien. De klemtoon 
ligt daarbij op de vroege en rijpe 
werken uit de periode 1906-
19130. 

Het ensemble van Tytgat is een 
blij en kleurrijk verhaal, vol 
kinderlijke fantasie en een
voud. 

Alleszins een verrijkende ten
toonstelling, die u'w bezoek ze
ker verdient. 

Di rk Stappaerts 

c» Edgard Tytgat e3 Jules De 
Bruycker. Museum voor Schone 
kunsten, Citaldelpark te 9000 
Gent. Open van dinsdag tot zon
dag van 9u.30 tot 1 lu. (gesloten 
op nui., 25126 dec. 1995 en 1/2 
januari 1996). 100 fr. (80 fr. 
voor groepen, +3pas, NMBS-rei-
ziger^; 40 fr. voor dcholen. 
(09/222.17.03) 
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HET IDEAAL VAN DE MIDDELEEUWSE MONNIK 

EEN HEMEL OP AARDE 

H
Udegard van Bingen, Ber
nard van Clairvaux, Be-
nedictus van Nurcia „de 
vader van Europa",.•• De 

middeleeuwen zijn in en wek
ken vaak een bijzondere aan
dacht. Die aandacht is dan wel 
vrijblijvender dan deze van zo
wat een eeuw geleden, toen de 
middeleen-wen model stonden 
voor een ideale korporatistische 
samenleving. Die aandacht 
werd en wordt vooral gewekt 
door een aantal Franse historici, 
door een groeiend kultuurtoe-
risme en ook, uiteraard, door 
romans. „De naam van de 
Roos" kreeg natuurlijk de 
meeste aandacht, maar ook in 
strips en detektives zijn de mid
deleeuwen zelden ver •weg. Heel 
vaak blijft er niettemin een ze
ker idealisme hangen in de pu-
blikaties, behalve dan bij Duby, 
Leroy Lyadury en andere we
tenschappelijke auteurs. Toch 
blijft de vraag hoe het nu ge
weest is met die monniken han
gen, enigszins onopgelost. Het 
boek van Ludo Milis, dat in 
1992 in het Engels als studie-
boek verscheen, trachtte daar 
een gedeelte van op te lossen. 
De vraag hoe de monniken in de 
samenleving te situeren vallen? 
En het antwoord is dat zij niet of 
nauwelijks met de samenleving 
te doen hadden. 

Als hoogleraar in de kuituur- en 
religieuze geschiedenis van de 
middeleeu-wen aan de Univer
siteit Gent prof. dr. Ludo Miüs 
ons reeds in kontakt met de 
bekeringsgeschiedenis van 
West-Europa (De heQeiue Mid
deleeuwen), met tien woelige ja
ren uit een priesterleven (De 
indiscrete charme van J a n 
Schuermans, Pastoor) en was 
ooit voorzitter van een collo
quium over ,,De Taalgrens in 
Beweging". 

ISOLEMENT TER ERE 
VAN GOD 
Het klooster beschrijven als een 
gemeenschap die alleen oog 
heeft voor de hemel en nau
welijks een rol wil spelen in de 
wereld der mensen, zal nog 
steeds provocerend overkomen. 
Tijdens de twaalfde eeuw ver
dween dit ideaal op de ach
tergrond door toedoen van kon-
kurrerende organisaties, juist 
omdat franciskanen, dominika-
nen en reguliere kanunniken 
wel degelijk een oog op de we
reld hadden, hun taak essentieel 
op het hiernamaals richtten en 
het armoede-ideaal in een ver
der doorgedreven vorm beleef
den. Bovendien ^vordt ons beeld 
vertroebeld: de monniken van 
de orde van Benedictus, witte zo 
goed eds zw^arte — naar de kleur 
van hun pij - hebben onder 
Jozef II en tijdens de jaren van 
de Franse Revolutie geleerd dat 
een klooster niet langer be
staansrecht kon genieten, zo
lang het leefde tot meerdere eer 
en glorie van God alleen. Het 
monnikendom had evengoed als 
de Jezuïeten een aardse be
staansreden nodig. 

Want waar ligt nu eigenlijk het 
verschil tussen de zwarte en 
witte benediktijnen en de an
dere kloosterorden? Ludo Milis 
meent dat het verschil zowel 
kronologisch gesitueerd kan 
w^orden als in de eigen doel

stelling van deze orde bekeken 
moet. 

Kronologisch ligt het eigenlijk 
vrij eenvoudig. Ontstaan in de 
mediterrane wereld in de 
vierde, vijfde eeuw en geïnsti-
tuionahseerd in een aantal leef
regels, waarvan die van Be
nedictus van Nurcia de belang
rijkste -Wcts, konkurreerde deze 
regel lange tijd met een Anglo-
lerse traditie. Tegenover de La
tijnse Stabilitas, vastheid van 
plaats, stonden reizende mon
niken in baillingschap, die de 
bekering van Gallië enorm 
vooruit geholpen hadden. Tus
sen de 9de en de 12de eeuw 
verkreeg de regel van Bene
dictus van Nurcia, nadat de 
Karolingen via hun wetgeving, 
de capitularia, deze als enige 
geldige hadden voorgeschreven 
het monopolie. Tijdens de 11de 
en 12de eeuw k-wam er interne 
kritiek, die eerst leidde tot de 
orde van Cluny en vooral de 
hervorming van Citeaux. 

Bij de opkomst van nieuwe 
groepen in de samenleving zou
den nieu-we orden verschijnen 
die men niet meer als monniken 
in strikte zin kan beschouw^en. 

Want de monnik in strikte zin 
leeft geïsoleerd van de samen-
le-ving, volledig op de hemelse 
„Stad" gericht. Kenmerkend is 
dan ook dat het monnikendom 
„het specifieke spirituele ideaal 
en doel van volmaaktheid, ge-
praktizeerd in de vorm van een 
levensstijl" beleeft. 

geholpen, maar nooit anders 
dan als ritueel, aldus de auteur. 
Ook het veronderstelde genie 
inzake nieuwe ontginningen, 
waarbij monniken in het zweet 
huns aanschijns de aarde open
braken en er nieuwe weelderige 
akkers van maakten, is over
trokken. Want in de eerste 
plaats dient de monnik het ge
bed te onderhouden. En als hij 
al moet -werken, dan doet hij dat 
ook -weer op een gesublimeerde 
manier. Net als de steun aan de 
arme, liefst de -vrij-wdlig arme, of 
de geloofsverkondiging. De rol 
van de monnik ligt buiten de 
-wereld. De ge-wone mens, aldus 
de auteur, komt er niet bij te 
pas. 

DE SYMBIOSE 
MET DE ADEL 
In principe kwamen gewone 
mensen de abdij niet binnen, 
ondanks de Regel, die stelt dat 
niemand op zijn rijkdom of ar
moede zou beoordeeld worden. 
Bij de Cisterciënzers zouden 
-wel „conversi" ofte lekebroe-
ders kunnen binnentreden, 
maar broeders in strikte zin, zijn 
het niet. Zij behoren niet tot de 
harde kern van de „mUites 
christi" zoals Bernard van Clair
vaux de monniken betitelde. 
Die hebben -wél een grote rol 
gespeeld bij de ontginning van 
"-woestijnen", -waar Citeaux bij 
voorkeur nieuwe vestigingen 
stichtte. 

Eén van de redenen om de 
kloosterorde anders te bekijken. 

In de eerdte plaatd diende de monnik het gebed te onderhouden. AL hij 
al werkte dan woj ook dat weer op een gesublimeerde manier. 

Men dient dit boek naast het 
werk van Raoul Bauer en an
dere historici te bekijken, ab
dijen zoals Einsiedlen of het 
herbou-wde Monte Casino te be
zoeken om zich een idee te vor
men van wat die levenssijl zou 
hebben kunnen betekenen. Niet 
voor de samenleving, want het 
ideaal -was zozeer „onthecht" 
dat zij — de monniken misschien 
-wel de armen zouden hebben 

dan vanuit maatschappelijk per-
spektief is juist dat de band met 
de samenleving eigenlijk onbe-
stjiande was in een andere zin 
dan die van grootgrondbezitter 
en beheerder van dorpen. Dat 
kloosters grote domeinen be
zaten, geldt in principe alleen 
voor de eerste middeleeu^ven en 
dat die gronden hen geschonken 
werden door vorsten en prin
sen, gaat ook vooral op voor die 
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Ni£t alleen "In de naam van de rood " waö een middeleeuwse bestseller. 
Ook de verhalen van broeder Cadfaël doen het meer dan goed. 

eerste periode (500-1100). De 
bezittingen van Elnone, Sint 
Amands (Noord-Frankrijk), 
van Sint-Bertijns, van Sint-Pie-
ters (Gent) zijn naar onze maat
staven enorm. Daartegen staat 
dan -weer dat exploitatie van 
gronden zeer extensief -vtas en 
dus -weinig opbracht. Boven
dien -waren de schenkers niet 
altijd belangeloze milde heden, 
maar berekende gasten, die hun 
ideaal van armoede, nodig om 
gemakkelijk de hemel te be
reiken, doorgaven aan de mon
niken. De monnik zelf bezat 
niets, maar het klooster moest 
en zou alles in het werk stellen 
om hem de kans te geven te 
overleven en vooral het spe
cifieke ideaal (de hemel op 
aarde bereiken) te beleven. 

Omwille van de nauwe band 
met de adel, zelf maar een frak-
tie van de totale bevolking in 
Europa, -waren de monniken 
zeer weinig in getal en was hun 
band met de samenleving ook 
daarom zogoed als onbe
staande. 

DE MONNIK VANDAAG? 
Dat de monnik uiteindelijk met 
de wereld had gebroken lijkt 
men in de geïdealiseerde beeld
vorming te vergeten, of toch 
niet: monniken Teefden zes le
vens, of meer. Dat zij — om het 
rauw te brengen - geen bood
schap hadden aan sociale re
levantie, heeft dan ook slechts 
een pleonastische betekenis. 
Hun relevantie was juist he
mels, transcendent en de wereld 
hierbeneden -was van alle belang 
gespeend. De zeven deugden 
beleven, uiteraard, maar dan op 
een geritualiseerde -wijze, zoals 
de voetwassing op de brood-
bedehng aan de armen. Het 
ritueel is van belang, de ef
ficiëntie, naar onze maatschap
pij, onbelangrijk, zelfs onbegrij
pelijk. 

Vandaag heeft de monnik een 
andere plaats gevonden in de 
samenle-ving, als bhjven de be
nedictijnermonniken een we
reld apart. Er zijn verschillen 
tussen de kloosters en alle heb
ben een eigen opdracht gezocht 

in de wereld, om niet, zoals ten 
tijde van Jozef II van piraterij 
beschuldigd en opgedoekt te 
worden. 

Toch doet dit boek van Ludo 
Milis geen afbreuk aan het ide
aal van het monnikendom. In
tegendeel, eerder dan aanhan
gers van de een of andere re-
alctionaire beweging in vroeger 
eeuwen, stelt hij duidelijk hoe 
het nu in feite ge-weest is. De 
auteur scherpt een inzicht aan 
dat alleen dan ontluisterend zou 
kunnen zijn als men de Orde 
van Benedictus vanuit deze tijd 
en met onze maatstaf van nut
tigheid en sociale betrokken
heid zou elfmeten. 

Als wij de kloosters van toen 
ietwat abstrakt bekijken, dan 
moeten zij veel verwantschap 
vertonen met de Lamakloosters 
in Tibet of sommige boedhis-
tische kloosters in Japan. In elk 
geval, telkens gaat het om een 
zich afsluiten van de wereld hier 
en nu. Daarom ook de pracht 
van Cluny, de rigide eenvoud 
van Citeaux, de rijkdom van 
handschriften en het beoefenen 
van de vandaag zo gezochte 
gregoriaanse zang. 

Voor alles leze men dus het 
boek, -waarin een voor velen 
ongekende wereld naar voor 
treedt. Het biedt een boeiende 
kijk op een samenle-ving waar
over teveel chchés bestaan, die 
meer vertellen over vandaag en 
het recente verleden, eerder dan 
over de vroege of eerste mid-
deieeu-wen. Het uitzuiveren van 
het oude verhaal biedt in elk 
geval de mogelijkheid de mon
niken op hun ware merites te 
bekijken: hemelse mjmnen, aan 
de aarde gebonden via de na
velstreng van abt en landerijen 
maar voor alles bezig met de 
wereld boven. 

Bart Haers 

Hemelse monniken, aardse men
sen. Het monnikenideaal en zijn 
betekenis voor de middeleeuwse 
samenleving. Ludo J.R. Milis. 
Vertaald door Tinke Davids. 
Uitg. Hadewych, Antwerpen, 
1995. 890 f r. 
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,. „„ KULTÜÜR 
ONTHULLEND OVER GUIDO GEZELLE 

AMVC 29 STREUVELS-BRIEVEN RIJKER 
Op vrijdag 20 oktober werden 29 brieven en briefkaarten 
van Stijn Streuveb overhandigd aan het AAfVC. StreuveL) 
échreef deze brieven in de periode 1907-1912 aan André de 
Ridder (1888-1961). Ze vormen de tegenkorredpondentie 
van de brieven van De Ridder aan StreuveU, die zich reedt) 
in het StreuveUarchief in het AMVC bevinden. 

A
ndré de Ridder kwam in 
1907 in kontakt met Streu-
vels toen hij de auteur ging 
interviewen. Deze gesprek

ken vormden de basis voor een 
aantal artikelen die De Ridder 
schreef en voor zijn monografie 
over Stijn Streuvels. 

Het verschijnen van deze mo
nografie vormde voor Streuvels 
een aanleiding om met zijn bi
ograaf in korrespondentie te 
treden. E^n eerste brief dateert 
van 21 april 1907; er zouden er 
tot in 1912 nog 28 volgen. 

De brieven -werden geschonken 
door Noël Dupon, bestuurder-
direkteur van de ECI-boeken-
club. Bij de plechtige overhan
diging sprak Roger Rennenberg 
het dankwoord uit, uit zijn toe
spraak plukten wij volgende 
passages. 

André de Ridder, de latere 
hoogleraar aan twee hogescho
len in zijn geboortestad Ant
werpen en aan de universiteit te 
Gent was een zeer veelzijdig 
man: ekonoom, kunstkritikus, 
auteur en oprichter van de 
avant-garde tijdschriften De 
Boomgaard en Het Roode Zed en 
van kunsthandel Selection in 
Brussel, met RG. van Hecke. 
Stichter eveneens van het ge-
hjknamige tijdschrift Selection 
dat een koncentratiepunt van 
het expressionisme wou zijn. 

De Ridder introduceerde het 
literaire interview in de Ne
derlandse letterkunde en dit 
voerde hem begin 1907 naar 
Ingooigem voor een vraagge
sprek met de meester van Len-
televen. De Ridder was toen 18 
jaar, Streuvels 35 en reeds een 
tiental jaar bedrijvig als auteur. 
Het tijdschrift Van Nu en Straké 
had ook al sinds 1901 opge
houden te bestaan. 

In 1907 publiceerde De Ridder 
zijn monografie Stijn StreuveL. 
Krituche dtudie bij J an Boucherij 
te Antwerpen. E^n nieuwe edi
tie verscheen eveneens in 1907 
bij Veen in Amsterdam. 

„ZOTTE PRAAT" 

In zijn eerste brief van 21 april 
1907 is Streuvels dankbaar en-
toesiast over het nieuwe boek. 
Wanneer de tweede druk wordt 
voorbereid, luidt het: ,,Zeker 
moet er een en ander gewijzigd 
worden in den 2den druk — voor 
wat aangaat het gedocumen
teerde gedeelte — voor 't andere 
draagt gij zelf de verantwoor
delijkheid." (11 mei 1907). 

Op 22 november 1907 schrijft 
Streuvels: ,,Voor mijn deel kan 
ik gerust betuigen: dat gij ge
wetensvol en veel gewerkt hebt 
en dat ik zelden met iemand 
over kunst en theorie gesproken 
heb die me zoo goed verstaan en 
't verstane zoo treffelijk en juist 
heeft weergegeven. Ik kan u 
voluit gelukwensen en hope dat 
VLVJ boek aan menig mensch 
deugd en genot zal doen." (22 
november 190/^ 

Roger Rennenberg: „Streuvels 
hielp De Ridder bij het ver
zamelen van de dokumentatie 
en de ülustratie voor diens boek 
over Hugo Verriest (1908), 
maar is niet te spreken over het 
zgn. eerste aanhangsel, over Ge-
zeUes dertigjarige periode van 
poëtische stilte: „Buiten de drie 
aanhalingen aan Gustaaf Ver
riest — Hugo Verriest & Ro-
denbach is al 't andere zotte 
praat. Alle geschrijf wat niet kan 
inlichten, ophelderen of orde 
stichten bleve liefst ongeschre
ven." „In mijn stUle kamer zit ik 
hier te denken: dat er veel jon
gelui beter Gezelle's voorbeeld 
zouden volgen met ook... 30 jeiar 
te zwijgen!" (22 juni 1908). 

GEZELLE PASTE NIET 

De Ridder scheen van Streu
vels' mondelinge toelichtingen 
inzake Gezelle weinig of niets 
begrepen te hebben. Het 
„maakte me eenvoudig wanho
pig en doet me gelooven 't geen 
Verriest over U zegde: dat alles 
wat ge hoort vertellen in uw hoof? 
een eigen klank krijgt, en 't geen 
er in uw hoofd leefde de stem 
doodt die ge gehoord hebt... en 
dat ge alzoo van Uwe gedachten 
deze maakt van een ander!" ,,Ik 
herhaal U nog eens het simpele 
relaas der zaak, gelijk ik 't u hier 
in mijn kamer verteld heb — 
misschien maken geschreven 
•woorden duurzamer indruk dan 
gesprokene! ? — Gezelle was een 
mensch met een schuchter ge-

FR-ANKLATEUn 

4. a^ t,.£*x.4'iJit.\J 

Jee. u^v-n^ 

Op 25 deptember 1909 dchrljft StreuveL) aan De Ridder Bat hij aan 
geen nieuwe tijdöchriften wil meewerken tot zoolang deze. zaak (Van 
Nu en Strakö) nietgecloödeerd i)"... 

moed — hij w âs idealist in den 
hoogsten graad en had eene 
hoog sensitieve natuur. Hij 
dichtte gelijk de nachtegaal 
schuifelt — op zijn tijd — gelijk de 
werkman zingt: wanneer hij ge
lukkig is en wanneer binnen in 
hem alles in goed gerustheid — in 
harmonie is heel zijn wezen met 
de omgeving. Gezelle was te
vens priester en met zijn ge
moed vol jonge idealen vatte hij 
zijn ambt op en w^erd hij pro
fessor. Zijn priesterschap was 
idealistisch en zijn omgang met 
de leerlingen was idealistisch 
maar rmar het dcheen was die 
omgang en die opvatting van 
zijn ambt, totaal onpraktisch. 

In de ,,Clergé réguher" gaat het 
gelijk bij de militairen: alle ei
genaardigheid in 't uitvoeren 
van het ambt wordt gelaakt men 
nivelleert — Gezelle paste niet in 
het „Cader", inen ontsloeg hem. 
Hij werd onderpastoor te 
Brugge — daar echter was zijne 
handelswijze weeral eigenaar-

Stijn StreuveL) liep niet zo hoog 
tijd. 

dig idealistisch: er gebeurden 
ongewone dingen ook in dat, ,Ca
der " paste de idealist niet. Men 
ontsloeg hem vigeer, 't Feit is: dat 
men niet wist wat aanvangen 
met de zonderling Gezelle in een 
leger waar al de leden éénvormig 
zijn en moeten zijn. Voeg daarbij 
de toestand w^aarin al de Fla
minganten gesteld w^aren te dien 
tijde en niemand zal het ver
wonderen dat Gezelle vervolgd 
werd, dat die vervolging in 
kleingeestigheid, in haat ver
anderde, dat Gezelle's dossier 
niet zuiver stond in 't Bisdom en 
dat men het hem gevoelen 
deed. 

SCHUWE NACHTEGAAL 

De Feiten die dan voorgevallen 
zijn waren niet geheim: zijne 
medeprofessoren en de priesters 
van zijn omgeving te Brugge en 
veel anderen: de /wfe(drijven (!) 
van Gezelle en de vervolging die 
hij onderstaan heeft. Wat moest 
er rwodlottig gebeuren met den 
Dichter die vrij en lustig ge
zongen had? — De schuchtere 
sensitieve mensch opende nu 
voor 't eerst de oogen en stond 
totaal ontgoocheld — de nach
tegaal die gezongen had, w âs 
verschuwd, hij zweeg. Dit is een 
gewoon natuurverschijnsel dat, 
geloof ik alle opheldering mis
sen kan. De priester echter 
stond hooger dan zijne oversten, 
hij aanveerde deemoedig de op
merkingen, bleef onderdanig en 
gehoorzaam en trachtte ile gewone 
vrome, zorgvuldige onderpas
toor te ^vorden. Hij kreeg een 
overdreven ontzag en een over
dreven eerbied voor alles wat 
overheid was en kon ook van 
niemand geen oproer verdragen. 
Hij was aangeland te Kortrijk, 
vervulde er nauwkeurig zijne 
plichten en in zijn vrijen tijd 
hield hij zich bezig met taal
kunde en folklore. 

Dertig jaren waren er noodig 
om dat ontroerde gemoed weer 
te stillen, om hem „heimisch" te 
maken in zijn nieu-we omgeving 
van menschen die hem vriend 
en genegen -waren... en toen 

^ alles weer kalm was binnen en 
I buiten, dichtte hij w^eer, miek hij 
1̂  verzen en bezong hij alles -wat 
-o buiten en binnen hem zinderen 
^ deed. Tot dat hij stierf heeft hij 
^ dit onafgebroken voortgedaan. 
\& Dat, Heer Deridder, is de open

en/; w/^ ^£/ö/2^e .̂ c>&«>Wr̂  «t> .ziyw baring der geheime oorzaken 
waarover ons geweten hoogere 
rekenschap moet geven." (22 

• • • • • • • • • • • • • juni 1908) 

-^R^-

OVER JONGE 
SCHRIJVERS 

Dit indruk-wekkend getuigenis 
mag dan al niet totaal nieu-w 
zijn, het geeft -wel in al zijn 
synthese uit de pen van Gezelles 
neef een waarheidsgetrouw 
beeld. De Ridder was nau-w 
betrokken, samen met Jozef 
Muls en Karel van den Oever, 
bij de redaktie van Vlaamöche 
Arbeid. 

Over de literaire kapaciteiten 
van deze en andere jonge schrij
vers heeft Streuvels zo zijn ei
gen mening: „Maar nu vraag ik 
me af: was er ooit gemaakter, 
gemaniereerder geschrijf dan 't 
geen men nu te lezen krijgt in 
jonge tijdschriften? De jongens 
-willen nu mordicus wijs schrij
ven en vorm hebben: zinnen met 
onderzinnen en onderzinnen 
van onderzinnen en daarbij een 
jacht om met woorden zoo veel 
mogehjk: raar te doen." 

,,Hoe denken al die jonge 
,,vechters" er niet aan den stijl 
van Vermeylen b.v. eens van 
dichtbij te bezien. Is er daar één 
noodeloos -woord of één ge
wrongen zinsnede? En 't proza 
van Rodenbach, zijn voorwoord 
van Gudrun b.v. Is dat niet 
spierig, staalvast en... zonder 
drendels? Wat den donder: die 
man had iets te zeggen en hij zei 
het zonder te denken hoe hij het 
zeggen moest." (22 januari 
1909) 

Een deel van de toon in deze 
korrespondentie wordt bepaald 
door Streuvels' bekende af
schuw van alle openbare leven, 
van alle pose. „Gij kunt het 
beter ^veten dan gelijk wie: dat 
ik niet voor lawaai ben en liefst 
gerust blijf zonder er over mij 
gesproken wordt, 't ILenige -wat 
ik -vraag: 't is dat men mijne 
boeken leest... en er over z-wijge 
— zooveel te meer over den 
auteur ervan. Dat is mijn aard. 
Ik ben zoo. En, voor een enkele 
keer dat ik me aan u geleend 
heb, heeft me dat reeds veel 
,,gerucht" en nuttelooze beroe
ring berokkend. Daarbij nu heb 
ik een argument om alle jour-
nalisme, reportage, interviewe-
rij, bespreking van mij af te 
houden." (5 januari 1910) 

R. Rennenberg: „Deze tiental
len bladzijden onbekende 
Streuvelsbrieven verfijnen met 
meer dan één nuance het beeld 
dat -we reeds van zijn originele 
persoonlijkheid bezitten. Ze 
vervoegen zich ook fysiek bij de 
2103 Streuvelsbrieven aan 151 
korrespondenten die het 
AMVC reeds bezit. 

Ze verfijnen het Streuvelsbeeld, 
m£iar ze nuanceren ook een uit
spraak van burgemeester Van 
Cauwelaert, toen die het me-
cenassenbroederpaar Frans en 
Charles Frank ten Stadhuize 
huldigde op 3 januari 1931 en 
daarbij de volgende woorden 
sprak: 'Antwerpen mag zich er 
op beroepen dat het meer dan 
enige stad van België rijk is aan 
vrijgevige zonen . 

o» Archief en Mudeum voor het 
Vlaanue Cultuurleven (AMVC), 
Minderbroederddtraat 22, 2000 
Antwerpen. 02/232.55.80. 
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MUZIEK 
ALAN STIVELL KOMT! 

KELTISCHE MUZIEK WEER IN OPMARS 
De Bretoeiue en KeLtlöche voLkdmuziek heeft in deze 
negentiger jaren niet veel l)eLangötelLing gekregen in de 
media. En toch blijven de vele aanhangers étiekum platen 
kopen. Anderzijds) id nooit zoveel ontleend aan die volks
muziek. Denken we maar aan de recente plaat van Kriity 
Mc Coll (uit bij Virgin) warop onmiskenbare doorslagen 
zijn van Ierse en Schotse folk en aanverwanten. Op elk vlak 
een schitterende plaat trouwen,^, waarop haar singelhits 
„There's a guy..." en „Days", de gevoelige Kinks-cover. 
Plus een aantal balladen en duetten waar de liefhebber van 
lichte pop en folkrock ongetwijfeld zijn gading zal vinden. 
Als kadootje ook een van onze aanraders! 

E
en opname die er zeker mag 
zijn is die van de Bretoense 
Gwenola, die met „Bre
toense muziek voor Kelti

sche Harp" (uit bij Ar Folk) een 
klassieke versie geeft van Kel
tische muziek, in haar meest 
traditionele vorm dus. De me
lodieën, marsen en dansmiuziek 
die ze zelf bewerkte klinken je 
meteen bekend in de oren. De 
uitschieters zijn het delikate 
,,Marche de Calarec" en de 
,,Cantique a St.Anne". 

Bij Keltia Muziek verscheen 
,,Paraleles", een plaat vol me-
lodiehjnen die u meteen her
kent, maar niet kan thuisbren
gen. Zoals de evergreens 
„Greensleeves", waarbij pas na 
intense beluistering je frank 
valt. Deze harpiste sleurt je mee 
van Ierland tot de boorden van 
de Indus (in „Landa") en dan 
weer naar de oevers van de 
Mississipi (in ,New Blues"). 
Om dan met het zéér mooie 
„Gaiac" weer in Bretanje, en 
dus het thuisfront, te belanden. 
Dit is een degehjk debuut voor 
Anne-Marie Jan , én voor pro
ducer Pierrick Le Mou die hier
mee zijn nieuNve platenmerk 
komt voorstellen (TVB Produc
ties). 

ALAN STIVELL 
Dé verrassing van deze maand 
is het optreden van dé Bre

toense bard Alan Stivell, die na 
jaren onderduiken volgende ditu-
dag 28 november de Brusselse 
Botanique-zaal aandoet. Wij za

gen hem precies twintig jaar 
geleden aan het werk in de grote 
Aula van de Brusselse Univer
siteit, en naar zijn recente pla-
tenwerk is hij (gelukkig) niet 
zoveel veranderd. De plaat 
„Brian Boru", uit in juli jongst
leden, staat zelfs in de top 50 van 
de Franse verkoopcijfers! Vo
rige schijf „A rOlympia" (het 
Vorst-Nationaal van Parijs) be
tekende een nieuwe doorbraak 
naar de radio en het grote pu-
bhek, vertelde Stivell in een 
vraaggesprek voor PeupU Breton. 
Met de muzikanten van de plaat 
startte hij een nieuwe rondreis, 
die hem ook op de bekende 
festivals van Lorient en Cohnar 
bracht. Wat weUicht een nieuw 
zevenjarenplan betekent. 

De Bretoetue bard Alan Stivell doet op 28 november a.<). de BriudeLe 
Botanique aan. Het begin van een nieuw 7-jarenplan? 

IERSE MICHA 

Met twee Ieren en drie Vla
mingen rond zich trekt Micha 
(Mara) nu als volwaardige zan
geres van Ierse volksmuziek 
rond. Haar kersverse echtge
noot en muzikale inspiratie 
hielp haar de prachtige Ierse 
volksmuziek kennen, en vorig 
jaar bracht ze een eerste en 
smaakvolle debuutplaat uit. 

Op deze „No 'way back", w^aar-
bij ze kon rekenen op het talent 
van onder meer de Ierse viohst 
Kieran Fahi en fluitist Davy 
SpUlane (een monument op 
zich), blikte ze een plaat in vol 
mooie Ierse zangen en melo
dieën, die ze gevoelvol en ge
slaagd vertolkt. De invloed van 
Enya en Clannad zijn hierbij 
herkenbaar, maar Alicha ^veet 
op een zeer persoonhjke wijze te 
overtuigen. De ondertitel „Mijn 
nieuwe bestaan" spreekt voor 
zichzelf. Dit is een prachtige 
luisterplaat (uit bij Indisc-Ar-
cade). 

BLEIZI RUZ... 

Volgende zaterdag 2 december 
komt de Bretoense groep Bleizi 
Ruz opnieuw naar Vlaanderen. 
In '91 nam deze formatie op de 
bekende Shamrock Records de 
plaat „In concert" op, en in '93 
het straalplaatje ,,Hent Sant Ja -
kez". OpvcJlend was de sterke 
buitenlandse invloed die deze 
opnamen kenmerkte. In 1973 
richtte Eric Liorzou, gitarist en 
komponist, de groep meede op, 
akkordeonist Loic Le Brorgne 
kwam er een jaar later bij. In '85 
was de ,,bombarde" het wel
kome instrument van Bernard 
QuiUien, en in '93 kwam 
Thierry Decloux, na muzikale 
uitstappen in de wereld van 
country en jazz, met zijn 6-
string bas de groep vervoegen. 
Percussionist David Hopkins is 
de jongste aanwinst van het 
selekte groepje muzikanten, dat 
op meesterlijke en kreatieve 

Micha Marah heeft zich toe
gelegd op de lerde volksmuziek en 
eerlijk ut eerlijk: het werd een 
mooie luidterceedee. 

viajze met de Bodhran of Ierse 
trommel het geheel rugge-
steunt. 

Mee te maken zaterdag 2 de
cember e.k. in de Tommenmo-
len, in de Grimbergse Tommen-
molenstraat 18, om 20u.30 
stipt. 

Sergius 

EEN 

ADVERTENTIE 

IN WIJ EN DE 

TOEKOMST 

RENDEERT 

02/219.49.30 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

•$ĵ De Gulden Spoor 

rechtover ii i^ng parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

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

^ DEVRIESE -
woonverlichting 

baron ruzeltelaan 78 
8310 brugge 4 

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

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wij hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merl<en, nnaken en plaatsen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 L£BBEKE 

Tel. 052/41.15.73 

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 streek dat durft zijn verse vis 
te tonen (zie toonbank ingang) 

Specialiteiten: Visfondue 10 soorten -"* • ^^® 
Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

1 0 k m Oostende 
OeHaan 

Hoevekip Valentine fhonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums naar 
maat 

HERENKLEDING 

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 kortngen 
- Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijttiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

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

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 25 NOVEMBER 

UGETSU MONOGATARI 
Op het einde van de 16de 
eeuw wordt Japan geteisterd 
door oorlogen tussen de fe
odale krijgsheren en iedereen 
tracht profijt te halen uit de 
situatie. Zo ook een potten
bakker die zijn handel wil 
uitbreiden en een boer die 
samoerai wil worden. Ja 
panse film uit 1953. (TV 2, 
om 20u.35) 

CUBA 
Amerikaanse film van Ri
chard Lester (1979), gesitu
eerd tijdens de aanloop naar 
de Cubaanse revolutie anno 
1959. Sean Connery is een 
huurling die het in opdracht 
van Batista opneemt tegen Fidel Castro. Tussendoor vindt hij 
de tijd om wat te stoeien met zijn oude vlam Brooke Adams. 
(Ka2, om 22u.30) 

ZONDAG 26 NOVEMBER 

THE MISSION 
In Zuid-Amerika rond 1750 proberen Spanjaarden en Por
tugezen het land te verdelen. De jezuïeten krijgen van de paus 
het bevel hun missieposten te verlaten, maar Robert De Niro 
en Jeremy Irons leggen dat bevel naast zich neer en proberen 
met de Indianen het verzet te organiseren. Britse film uit 1986. 
De muziek is van Ennio Moricone. (BBC 2, om 23u.) 

MAANDAG 27 NOVEMBER 

DE DIVA'S VAN DE STRIPTEASE 
Aan de hand van archieffilms, oude dokumenten en recente 
reportages wordt de geschiedenis verteld van ,,de striptease", 
vrouwen die langzéiam uit de kleren gaan om de zinnen van de 
toeschouwers te prikkelen. (TV 2, om 20u.35) 

D I N S D A G 28 NOVEMBER 

THE MAN WHO SAW TOMORROW 
Orson Welles vertelt in deze dokumentaire over het leven van 
de merkwaardige wetenschapper Michel de Nostradamus. 
Deze Franse dokter waagde zich aan talloze voorspellingen en 
volgens sommigen zou meer dan de helft ervan werkelijkheid 
zijn geworden. (Ka2, om 20u.) 

WOENSDAG 29 NOVEMBER 

RUN 
Patrick Dempsey is een student die bij het pokeren een fortuin 
wint. De verliezer is de zoon van een maffiabaas en die -wordt 
geveld door een verdwaalde kogel. Dempsey krijgt de schuld 
en wordt voor de rest van de film achternagezeten door een 
hele meute gangsters. Amerik. film uit 1991. (TV 2, om 
20u.) 

ENTER THE DRAGON 
lïerste HoUywood-produkt over een Kung Fu-meester die 
door de Britse veihgheidsdiensten wordt ingeschakeld om een 
internationaal drugs- en prostitutienet op te doeken. Prima 
aktiefdm (1973) met Bruce Lee, die enkele tijd later op 32-
jarige leeftijd overleed. (Ka2, om 20u.) 

D O N D E R D A G 30 NOVEMBER 

DE PLUTONIUMBERG 
In PANTEX, het vroegere assemblagecentrum van Amerika's 
atoomarsenaal in Texas, worden kernbommen ontmanteld en 
het plutonium wordt in geïsoleerde metalen vaten opgeslagen. 
De grote vraag is nu: wat moet ermee gebeuren? Een Britse 
dokumentaire van Channel 4 in Panorama. (TV 1, om 
22u.l5) 

VRIJDAG 1 DECEMBER 

MILOU EN MAI 
Uit de familiereünie n.a.v. de begrafenis van een oude vrouw 
groeit een sarkastische, nogal provocerende film, een soort 
kroniek over de gedragingen van de provinciale bourgeoisie 
tegen de achtergrond van de gebeurtenissen van mei '68. Een 
sterke Franse fihn van Louis Malle (1989) met Michel Piccoh, 
Michel Duchaussoy en Miou-Miou. (TV 1, om 23u.55) 

GESCHUD, NIET GEROERD: 

JAMES BOND, VERONDERSTEL IK? 
De reklame-machine rond de 
nieuwe James Bond-film Gol-
deneye is op gang gekomen. Op 
20 november zal de cd met de 
originele muziek van Eric Serra, 
en met het titellied van Tina 
Turner, op de schappen van de 
platenwinkels liggen. Een be
perkte uitgave van een gouden 
cd zal voor een korte periode 
eveneens beschikbaar zijn. 

De Ierse akteur Pierce Brosnan, 
de nieuwe James Bond, zag 
reeds in 1986 de rol aan zijn 
neus voorbijgaan ten voordele 
van Timothy Dalton, omdat hij 

BOND MET 
NAAM 
De auteur; lan Fleming 

Geboren: 28 mei 1908 
Gestorven: 12 augustus 
1964. 
James Bond-verhalen: 
Casino Royale (1953) 
Live and let die (1954) 
Moonraker (1955) 
Diamonds are forever 
(1956) 
From Russia with love 
(1957) 
Dr. No (1958) 
Goldfinger (1959) 
For your eyes only (1961) 
Thunderball (1961) 
The spy w^ho loved me 
(1962) 
On her Majesty's secret ser
vice (1963) 
You only live twice (1964) 
The man with the golden 
gun (1965) 
Octopussy (1966) 
James Bond-akteurs: 
Sean Conneiy (1962-1967, 
1971 & 1983) 
Roger Moore (1973-1985) 
George Lazenby (1969) 
Timothy Dalton (1987-
1989) 

James Bond: details 
De officiële Bond-films: 
Dr. No (1962) Sean Con
nery 
From Russia with love 
(1963) Sean Connery 
Goldfinger (1964) Sean 
Connery 
Thunderball (1965) Sean 
Connery 
You only hve twice (1967) 
Sean Connery 
On her Majesty's secret ser
vice (1969) George La
zenby 
Diamonds are forever 
(1971) Sean Connery 
Live and let die (1973) Ro
ger Moore 
The man with the golden 
gun (1974) Roger Moore 
The spy who loved me 
(1977) Roger Moore 
Moonraker (1979) Roger 
Moore 
For you eyes only (1981) 
Roger Moore 
Octopussy (1983) Roger 
Moore 
A view to kill (1985) Roger 
Moore 
The living daylights (1985) 
Timothy Dalton 
License to kill (1989) Ti
mothy Dalton 
Goldeneye (1995) Pierce 
Brosnan 
De andere: 
Casino Royale (1967) Da
vid Niven 
Never say never again 
(1984) Sean Connery. 

zich niet kon onttrekken aan 
zijn kontrakt voor de televisie
serie „Remington Steele" die hij 
op dat ogenblik draaide. Hij 
moest wachten tot juni 1994 
vooraleer hij het bericht ontving 
dat hij was uitverkoren als de 
nieuwe superspion, terwijl toch 
ook namen ^verden genoemd als 
Hugh Grant, Mel Gibson en 
Ralp Fiennes. 

De zeventiende Bond-film van 
producent Cubby Broccoli 
werd voor het merendeel op
genomen in Engeland, met uit
stapjes nóiar Sint Petersburg en 
Puerto Rico. 

Het verhaal heeft te maken met 
een onderzoek van Bond naar 
de illegale wapenverkopers in 
post-glasnost-Rusland, waartoe 
ook Janus behoort, die de ene 
NAVO-helikopter na de andere 
uit de lucht plukt. Die wordt 
geholpen door de voormalige 
KGB'er Valentin Zukosky (ver
tolkt door Robbie Coltrane) die 

het nu als wapenhandelaar pro
beert, en die te veel films van 
Schwarzenegger, Joe Don Ba
ker en Chuck Norris heeft ge
zien. Dame Judi Dench is er 
ook voor de eerste maal, zij is M, 
en Miss Moneypenny krijgt 
voor de eerste maal de gestalte 
van Samantha Bond. De 
Nieuv^rzeelander Martin Camp
bell kreeg de regisseursstoel on
der zijn achterste geschoven. 

De voornaamste vrouwelijk rol 
ging naar Famke Janssen, een 
Nederlands supermodel. Zij 
speelt de rol van Xenia Ona-
topp, een Russin die er de ge
woonte van maakt, haar man
nelijke slachtoffers tussen haar 
dijen dood te knijpen, en dit 
liefst tijdens een potje vrijen, 
wat zij zelf dan ,,moordende 
coïtus interruptus" noemt. 
Kortom alles wat Bond tot Bond 
maakt, is weer aanwezig, en de 
vele jaren honger, kan binnen
kort -weer worden gestild. 

Jamed Bond (PUrce Brodnan) wordtin "Goldeneye"geflankeerd door 
de bevaiüge, maar gevaarlijke Famke Janöden (l) en Izabella 
Scorupco. 

SATERDAG 
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De redaktie ontvang 
graag brieven van le
zers. Naamloze, 
scheld- en smaad-
brieven gaan de 
scheurmand in. De 
andere publiceert zij, 
naargelang er plaats 
is. 

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

Brieven worden on
dertekend met naam 
en plaats van her
komst, tenzij de 
schrijver verzoekt 
initialen te gebrui
ken. 

REPRESSIE (1) 
Onder de titel „Zo wais de re
pressie" verscheen in Wij (8 
nov. j.I.) een artikel waarin het 
tweede luik van het drieluik 
„Nationale Herdenking Dom 
Modest Van Assche - 1944-
1995" besproken w^ordt. 

Ik wil er enkele verduidelij
kingen aan toevoegen. De weer
gave getuigt immers van bij
zonder weinig kennis van het 
stuk geschiedenis dat de or
ganisatoren brachten en van 
weinig inzicht over het opzet 
van de gehele herdenking die 
door ruim 20 organisaties werd 
geschraagd. Dit gebeurde bo
ven of buiten alle partijpolitiek, 
met Vlamingen die weloverwo
gen samen werkten om een 
grote figuur en een brok ge
schiedenis te belichten. 

Dat zoiets kon blijkt al uniek te 
zijn volgens de ontelbare re-
akties die de inrichters mochten 
ontvangen. 

Het is daarom ook niet over
bodig te wijzen op het sukses 
van de drie luiken die aan elkaar 
gekoppeld w^aren. Op de Aka-
demische Zitting waren er ruim 
400 aanwezigen die de mooiste 
zaal van het Oude St.-Jan vul
den. Koördinator en initiatief
nemer A^rc Vandemoortel en 
student-voorzitter Bart Van 
Waesberghe beklemtoonden 
het pluralistische karakter en de 
pragmatische aanpak. De drie 
sprekers (Frank Seberechts, 
Huguette De Bleecker en J a n 
Jambon) verhelderden vanuit 
respektieve invalshoeken de 
tentoonsteUingswaarde. De vol
ste aandacht en het gemeende 
applaus spraken voor zichzelf. 

De tentoonstelling die in 8 da
gen zeker duizend personen 
aantrok doorbrak voor velen 
een taboe. Het herinnerings-
boek blijft daarvan getuige: jon
geren en ouderen uit heel Vlaan
deren, en niet alleen uit de klas
sieke Vlaamse bew^eging, spra
ken en schreven hun w^aarde-
ring voor de aanpak uit. Daar
enboven vroegen verscheidene 
lokale en nationale organisaties 
om mede'werking bij het op
zetten van een gelijkaardige ten
toonstelling. 

De herdenkingsmis in de St.-

Pietersabdij te Steenbrugge 
bracht meer dan 800 mensen 
samen, het dubbele van de jaar
lijkse missen. Priester Hubert 
Sergeant sprak gelovigen én 
vrijzinnige humanisten aan, met 
ciandacht voor de „Vlaamse tra
gedie in de repressieperiode", 
met aandacht ook voor de vre-
desgedachte waaraan abt Mo
dest Van Assche zo gehecht 
was. 

Het getuigt van slechte smaak 
dat W I J spreekt over een „pa
rochiezaaltje". Het ging hier om 
de bovenzaal van een ruim en 
verzorgd Parochiaal Centrum. 
In de zaal ^varen 30 grote pa
nelen beschikbaar gesteld en 8 
grote legkasten. Door het in
richten van allerlei tentoonstel
lingen mag ik vergelijkend ge
tuigen dat het geheel door 
ruimte, duidelijkheid en zorg tot 
ciandachtig kijken noopte. Dat 
het ook een ontmoetingsplaats 
was voor oude bekenden waar
bij „...herinneringen opgehsiald 
w^erden aan een onzedige pe
riode in het leven van de „zw^ar-
ten" van toen" kan ik niet anders 
dan een méérwsiarde noemen. 

Schrijver meldt „minder ge
slaagd vonden we de afwezig
heid van een kritisch oog om de 
repressie in een bredere kon
tekst te kaderen". Dat ikzelf en 
de anderen van het organise
rend komitee die brok historiek 
niet los zagen en zien van wat 
voorafging, noch van de halve 
eeuw die erop volgde, noch van 
de toekomst, is vanzelfspre
kend. Ik heb dit geschreven in 
de 12-bladzijden tellende bro
chure. De bezoekers begrepen 
uitstekend dat de bredere kon
tekst uit die tentoonstelling le
vend is. De Akademische Zit
ting verduidelijkte dit ook zeer 
goed en de beknopte brochu-
rebijdragen zijn er om te wijzen 
op een hiaat in onze Vlaamse 
geschiedenis. ledere bezoeker 
kreeg die brochure gratis. 

Dat die 3 luiken de totaalher
denking getuigen „...van aktief 
respekt voor allen die leden 
door hun streven naar de 
Vlaamse emancipatie" hoeft niet 
vervangen te worden door „de 
repressie", zoals P D J voorstelt. 
Het gaat jammer genoeg sa
men. 

Ik schrijf ook over „echte of 
vermeende kollaborateurs" en 
besluit eveneens met „zij (de 
tentoonsteUing) nodigt uit tot 
bezinning, klaagt elke aanslag 
tegen de levenskracht van om 
het even welk volk aan..." en 
„...zij moge een bijkomende 
boodschap zijn naar bewuste 
positieve inzet in Vlaanderen, in 
Europa en de ^vereld". 

P D J schrijft:„Het verzet komt 
in de tentoonstelling voorjj op 
de voorgrond als gepeupel". Dat 
is voor zijn rekening dan. De 
echte verzetsstrijders veroor
deelden echter datgene wat 
P D J op de foto's zag; zij be
horen niet bij het gepeupel; dat 
w^eet iedereen! Mijn eigen vader 
kreeg voor zijn rehabilitatie de 
handtekening van twee „ech
ten" en dat lag in een kijkkast. 
P D J wilde ook persé in de 
tentoonstelling of in de bro
chure een „veroordeling van de 
koUaboratie als politieke 
keuze". We raden hem aan daar
over een aparte tentoonstelling 
op te zetten; zelf had ik het over 
de echte of vermeende kolla
borateurs. Oud-senator Guido 
Van In leidde op duidehjke 
^vijze — dit is objektief — de 
tentoonsteUing in. 

Als Huguette De Bleecker-In-
gelaere schrijft ,,Maar het 
grootste deel (van de door de 
repressie getroffen vrouwen) 
putte uit de beproeving kracht 
tot heropstanding. Het werd de 
rots waarover het oude België 
uiteindelijk zou vallen", dan is 
dat juist. Dat die vrouwen his
torisch vaak „vergeten" worden 
is ook juist. Als Alarc Van
demoortel schrijft dat de re
pressie een menseUjke en 
Vlciamse tragedie werd, dan be
vestigt hij w ât historisch vast
staat. Het tegendeel beweren is 
ronduit smadehjk voor de dui
zenden prominenten en promi
nente Vlaamse werkers die zich 
zonder kollaboratie vóór, in en 
na de oorlog, ondanks de re
pressie die hen trof, voor Vlaan
deren hebben ingezet. We hoe
ven toch niet opnieuw^ de lange 
namenlijst op te schrijven? 

Dat P D J „Verschaeve" als tus
sentitel voor het tweede deel 
van zijn bijdrage gebruikt, be
grijp ik helemaal niet... Ver
schaeve \vas w êl eens meer bij 
zovelen, ook bij de Abt Dom 
Modest Van Assche, te zien en 
„Verschaeviana" heeft ons twee 
beelden van de veel besproken 
kapelaan uitgeleend. Ais P D J 
daardoor de versterking van een 
„myte" Zcig, dan moet hij dat op 
eigen rekening schrijven. My-
tologiseringen deugen niet en 
dat geldt voor alle mensen. 

Tenslotte: wil aanvaarden dat 
wie 10 of 13 is in oorlogs
verschrikkingen, w^aar ook ter 
wereld, meteen jaren ouder is! 
Maar ik herhaal „De bittere 
jaren hebben niet geleid tot ver
bittering, wel tot niet-ailatende 
inzet in datzelfde Vlaanderen". 
Kn om M. Vandemoortel te ci
teren: „...en laten wij hopen dat 
een dergelijke tragedie nooit 
meer over Vlaanderen moge ko
men". 

Herman Gevaert, 
Brugge (St.-Michiels) 

REPRESSIE (2) 
De NationcJe Herdenking voor 
Dom Modest Van Assche is 
uitgegroeid tot een onverhoopt 
sukses, onze dank aan allen. 

Zow^el dhr. Seberechts, mevr. 
De Bleecker als dhr. Jambon 
hebben zich op de akademische 
zitting op een indringende wijze 
tot het publiek gericht, de vier
honderd aanwezigen hebben dit 
ten volle beaamd. E^n persoon
lijke voldoening -was het, toen 
aan-wezige Brugse magistraten 
(geen zwarten) ons gelukwen
sten met een dergelijke hoog
staande herdenking. 

Dat dhr. Van Waesberghe (geen 
zwarte) een vergelijking maakt 
met etnische zuiveringen is toch 
niet zo vreemd w^anneer wij zien 
dat, naast de duizenden kleine 
garnalen, zovele Vlaamse voor
aanstaanden uit de Vlaamse be
weging werden vervolgd. Was 
de bedoeling dan niet een „uit
zuivering" en vernietiging van 
het bewuste Vlaanderen? 

Het ^vas niet onze bedoeling een 
historische situering te geven 
van de kollaboratie, dit laat ik 
over aan de vele pseudo-his-
torici die elk hun eigen visie 
kunnen weggeven. 

Dat de tentoonstelhng plaats 
had in een parochiezaaltje van 
96 m^ met 60 panelen tentoon
gesteld materiaal •was niet een 
wegstekertje, door een bank
instelling was ons een zaal aan

geboden in het hartje van 
Brugge, maar de mogelijk wa^ 
er niet om op zaterdag en zon
dag open te houden, wij waren 
eveneens gebonden aan de kan
tooruren. 

Dat de getroffenen van de re
pressie een minderheid uitma
ken, mag ons toch niet beletten 
deze repressie aan te klagen, 
maar het is ook zo, dat in elke 
familie een ,,zwarte" te bespeu
ren viel. 

Dat het geen tragedie was in 
Vlaandeme, laat ik voor reke
ning van uw redaktie. Vraag het 
even aan de tienduizenden 
slachtoffers van opsluiting, te
rechtstelling, verkrachting, 
plundering enz... Was het geen 
tragedie dat moeders moesten 
gaan schrobben en schooien om 
toch maar een bete broods te 
hebben voor hun kroost en voor 
hun gevangen echtgenoten ? 
Was het geen tragedie toen hon
derden kinderen van hun ou
ders gescheiden •werden? 

Bovenvermelde magistraten, 
onderwijzend personeel en 
eveneens een tweetal verant-
•woordehjken van het „verzet" 
verklaarden na hun bezoek aian 
de tentoonstelling dat het een 
w^aarheidsgetrou^we •weergave 
w^as. Beide verzetslieden getuig
den dat plunderingen e.d. het 
werk was van het ,,gepeupel". 
Men stelde ons eveneens de 
vraag •waarom dergelijke •wan
daden ook niet getoond worden 
in de scholen. 

De inrichters van deze tentoon
stelling vinden het niet te min 
om in „eigen herte" te kijken, 
zwarten en niet-z^warten hebben 
dit gezamelijk gedaan, en hopen 
dit nog eens over te doen, maar 
dan op een nog veel grotere 
schaal. 

M. Vandemoortel 
Brugge (St.-Kruis) 

VERFRANSING 
In De Standaard (10 nov. j.I.) leis 
ik dat de provincie Vlaams-Bra-
bant geld geeft om de verfran-
sing tegen te gaan. Als inwoner 
van een Vlaamse randgemeente 
•was ik zeer opgetogen toen ik 
dit vernam. Het lijkt •wel of er 
elke dag meer franstaligen bij
komen. Op de tram, de bus, in 
de •winkel, op straat; de taal die 
men het meest hoort is het 
Frans. Laatst werd ik zelfs door 
een nederlandstalige in het 
Frans aangesproken. 

Het •wordt dus echt tijd om de 
verfransing in te dijken. Gedaan 
met de Franse reklameborden 
langs de straat, gedaan met het 
fransspreken op nederlandsta-
hge scholen, sociale •woningen 
in Vlaanderen komen toe aan zij 
die er het meest recht op heb
ben, de Vlamingen... 

Wij, Vlamingen, zijn veel te be
scheiden: •we moeten meer be-
•wust en met een grotere fierheid 
Vlaming zijn. Daarom denk ik 
dat sensibiHseringskampagnes 
een goed initiatief vormen maar 
dit is zeker niet voldoende. Elke 
Vlaming, jong of oud, moet de 
handen uit de mouwen steken. 
Men zegt dat de jeugd geen 
idealen meer heeft maar deze 
negentienjarige Vlciming ZEJ 
men in ieder geval niet getemd 
krijgen! 

Kathleen Lenders, 
Vossem 

4 ^ 

E KOTAKS 
Tot mijn verrassing heb ik ver
nomen dat onze VU-mandata-
rissen de uitholling van de eko-
takswet aan de kaak stelden 
(WIJ , 15 nov. j.I.). Dat de VU 
trouw is aan het gegeven •woord, 
siert haar. Maar dié •wet ver
dedigen, dat is nog •wat anders. 

Op zich had de ekotaks^wet een 
goed instrument kunnen zijn 
naar milieuvriendelijker ver
bruik. Maar w^at ^ve nu zien is 
een knoeiboel. E^n milieubeleid 
dat niet stoelt op wetenschap, 
maar op gevoelens of dogma's is 
gedoemd om te mislukken en 
kan het milieu méér kwaad be
rokkenen dan beschermen. Zo 
is er nog steeds de onvoor
waardelijke ekotaks op PVC-
drankverpakking. 

Zonder enig voorafgaandehjk 
wetenschappelijk onderzoek 
werd die opgelegd, •waardoor 
een materiaal werd gebrand
merkt dat blijkens ernstig •we-
tenschappehjk onderzoek niet 
slechter voor het milieu is dan 
andere verpakkingsmaterialen, 
integendeel. Dat is dan ook pure 
broodroof voor de mensen van 
Kaneka (Westerlo), die toe-
voegstoffen voor PVC-flessen 
maken. 

In gemeenschappehjk overleg 
tussen overheid (OVAM), in
dustrie en miheube^veging 
(Bond Beter Leefmiheu, gedeel
telijk) werd aan het VITO 
(Vlaams Instituut voor Tech
nologisch Onderzoek) de op
dracht gegeven om PVC in ver
schillende toepassingen te ver
gelijken met alternatieven in
zake gevolgen voor het milieu. 
Glazen herbruikflessen, PET-
en PVC-^wegwerpflessen voor 
mineraaWater werden op •vijf
tien miheukriteria onderzocht, 
van de •wieg tot het graf. 

PVC-flessen skoorden op de 
meeste kriteria het best. Geen 
van de drie matericial-distribu-
tiesystemen kwamen er echter 
uitgesproken beter of slechter 
uit dan de anderen. Met andere 
woorden: het •weggooien van 
PVC- of PET-flessen is niet be
ter of slechter voor het milieu 
dan het hergebruiken van gla
zen flessen. Hoe kan dat? Ener
zijds geeft hergebruiken meestal 
minder afval, anderzijds geeft 
hergebruiken meer (schoon!) 
^vaterverbruik én •watervervui
ling en vooral meer vrachtver
keer. 

Dit laatste is •wel een veel erger 
milieuprobleem aan het worden 
dan eender -welk afvalprobleem. 
De luchtvervuiling door een 
vrachtwagen is op 100 km af
stand al veel erger dan de lucht
vervuiling die ontstciat bij de 
produktie van wegwerpflessen. 
Hergebruiken is dan ook alleen 
maar zinvol als de afstand tus
sen producent en verbruiker re
latief klein is. Voor langere af
standen is recycleren minder 
schadelijk voor het milieu dan 
hergebruiken, zeker als de 
•vrachtwagens met een andere 
•vracht terugkeren. 

Wel ben ik voorstander van 
statiegeld, waardoor de verpak
king voor het grootste deel bij 
de winkel terugkomt, vanwaar 
recyclage of hergebruik kan 
starten. 

Ferdinand Engelbeen, 
Stabroek 
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miJlR 
DE VOLKSUNIE EN AMNESTIE / l 

„OOK VOOR DE ZONEN DIE EENS FAALDEN" 
Men kan bij een overzicht van 40 jaar VU niet voorbij aan belangrijk want door de komst even op toen midden 1949 het 
/ . ^.Ê. I C) .1.' nr I Li-:^, I- . I van een nieuwe Vlaams-nati- kommunistische kamerlid Bert het vraaadtuk. van oe amnedtie. Ie veel aktied, te veeL , •• , 

•̂  , , . . . . . / / / / onale partij werd aan zwijgers 
motied, te veeL parlementaire mUiatieven hebben het en machtelozen de kans gege-
probLeem onder de aandacht gebracht. Er werd ook, dat ven hun stem te laten horen. 
wordt te gemakkelijk vergeten, in dtilte aan individuele Andere, door de repressie ge-
doi)éieró gewerkt. Al deze arbeid leverde met mondjedmaat tekende, Vlaams-nationalisten 
resultaat op. Maar ook de tegerutanderd — vaderlands
lievende verenigingen en politieke partijen — zaten niet stil 
en reageerden doorgaans met bitsig weerwerk. 

I
n het Manifest van de VoiLiunie, 
uit januari 1955, staat dat de 
VU ,,de likwidatie van re
pressie en epuratie nastreeft 

en amnestie noodzakelijk acht". 
Z o n duidehjk standpunt w^as, 
nauw^elijks tien ja^r na het be
ëindigen van W O II, om pro
blemen vragen. Toch waren de 
stichters ervan overtuigd dat de 
klok van de geschiedenis niet 
kon worden teruggedraaid. Bo
vendien •waren zij ,,nieu'we men
sen" die de verantwoordelijk
heid van de koUaboratiepohtiek 
van het VNV niet op zich moes
ten nemen. 

ZELF TOEPASSEN 
Frans Van der Eist: „Wat de 
reprcdiiLe betreft kon er geen twijfel 
bedtaan: wij moedten ze afwijzen en 
veroordelen aL) een aan-tlag op de 
Vlaanue beweging, en aL) groten
deels schadelijk voor de Vlaanue 
gemeenschap. Wij moedten op het 
dtandpunt van amnedtie dtaan en die 
in elk geval zelf toepadden." 

Van in den beginne werd dui
delijk gesteld dat de VU een 
demokratische partij zou zijn en 
de parlementaire demokratie 
zou aanvaarden. Toch vielen in 
de beginjaren woord en daad 
niet altijd samen. 

Fr. Van der Eist: „Toen ik par
tijvoorzitter werd heb ik alled gedaan 
om geen „leider-allured" aan te ne
men en de leiderdkultud tegen te 
gaan. Dit wad in het begui niet zo 
gemakkelijk, want een deel van onze 
aanhangers meende, te goeder trouw, 
dat het verleden niet mocht ver
loochend worden. Op de eerdte ver
gaderingen van de Volksunie zag 
men nog gedtrekte armen en deed „de 
leiding" haar intrede in de zaalonder 
het gejuich van de rechtgeveerde aan
wezigen. Het waren reminicentied 
aan een recent verleden, waarmee ik 
redoluutgebroken had." 

Toch werd de jonge VU bij haar 
stichting onmiddellijk als een 
partij van incivieken, van zwar
ten, gebrandmerkt. Dat besefte 
Van der Eist ten volle en in zijn 
memoires stelt hij dan ook vast: 
„Dit was verklaarbaar door het feit 
dat wij Vlaams-natwnalidten waren 
en vereenzelvigd werden met het 
VNV, dat gekollaboreerd had en 
omdat wij de repredsie veroordeelden 
en opkwamen voor amnestie. Daar 
was in de toenmalige tijdsomstan
digheden niet aan te ontsnappen. 
Dat WIJ een neo-nazipartij, een neo-
fojcistische partij zouden geweest 
zijn, was beslist onjuist. Niets in ons 
programma liet toe dit te beweren." 

ANGST 
Door de amnestie-eis zo dui
delijk te stellen schaarden tal 
van gewezen koUaborateurs 
en/of hun kinderen zich achter 
de VU. Herhaaldelijk moest de 
partijtop stellen dat de VU geen 
partij van incivieken gericht 
naar het verleden was, maar een 
nieu'we pluralistische partij ge
richt naar de toekomst. 

F. Van der Eist: „Het heeft dan 
ook jaren geduurd vooraleer wij de 
vooroordelen konden overwinnen. De 
grootste hinderpaal waarop wij bots
ten, wad de angst die een gevolg was 
van de reprcddie." 

Hoe moeilijk deze materie lag 
mag blijken uit het Kerstkon-
gres van de CVP (1945) dat zich 
niet voor amnestie uitsprak 
maar als volgt rond het pro
bleem draaide: ,,ledere over
drijving, iedere ongewettigde 
uitbreiding van de vervolgingen 
en van de veroordelingen zou 
fataal leiden tot een amnestie-
w êt die ook de misdadigers ten 
goede zou komen." 

traden tot de VU toe en zouden 
op het parlementaire vlak een 
belangrijke rol spelen. Hun na
men zijn te belangrijk om ze hier 
niet te vermelden: prof. Leo 
Elaut, Jef Olaerts, Leo Wou
ters, dr. Gerard De Paep, Hek
tor de Bniyne, dr. Hendrik Bal
let, Lode Claes. Tot de jongere 
generatie behoorden: Bob 
Maes, Toon Van Overstraeten 
en Oswald Van Ooteghem. 

MAX lAMBERTY 
Nog voor 1950 kwamen akties 
voor amnestie op dreef. Wij 
vermelden er enkele omdat zij 
van grote moed getuigden en 
bepeJend zijn geweest voor de 
verdere ontwikkeling van het 
vraagstuk. 

- In 1948 pubhceerde Max 
Lamberty de brochure De 
Vlaamde beweging nu, daarin 

Van Hoorick een wetsvoorstel 
indiende om aan minderjarige 
politieke delinkwenten amnes
tie te verlenen. 

- In 1950 haalde de CVP zowel 
in kamer als in senaat de vol
strekte meerderheid. De 
Vlaamse Nobelprijswinnaar 
Korneel Heymans richtte zich 
tot de de homogeen knstehjke 
regering opdat zij „eens en 
voorgoed het repressieprobleem 
uit de ^vereld zou helpen." 

- In I95I werd in hotel Atlanta 
te Brussel onder het voorzit
terschap van prof. He3mians een 
ledenvergadering van het Al
gemeen Vlaams Oudhoogstu-
denten Verbond gehouden. 
Daar vv̂ erd door pater Max WU-
diers en Frans Van der Eist de 
repressie aan de kaak gesteld en 
de amnestie-eis geformuleerd. 
Deze eerste openbare amnes
tiemanifestatie deed veel stof 
opwciaien. Dr. L. Rijckeboer, 
die op het kabinet van de 
Waalse minister Behogne 
werkte, had de bijeenkomst bij-

Op 20september 1959ging te Antwerpen eengrote amnestiebetoging door. De eis „Elias vrij" wad toen nog 
aktueeL In december van dat jaar werd de gewezen VNV-Uider na 15 jaar hechtenis in vrijheid gesteld. 

De CVP voerde om een mo
gelijke Vlaamse-nationale her
opleving te stuiten en om stem
men uit die kringen voor zich te 
winnen, een verruimingspoli-
tiek en nam enkele gewezen 
koUaborateurs in haar rangen 
op. Belangrijkste namen waren 
Jozef Custers, tijdens de be
zetting kommissaris-generaal 
voor Wederopbou^v, en Victor 
Leemans die als sekretaris-ge-
neraal het ministerie van Eko-
nomische Zaken had geleid. An
dere vooraanstaande Vlaams
nationalisten steunden deze ver
ruiming, onder hen Rik Bor-
ginon en Bert D'Haese. 

F. Van der Eist: „Sommigen volg
den Borginon, anderen waren het 
nietd eend met hem, maar zwegen of 
konden nietd doen, getroffen aU zij 
waren door de repressie." 

Deze opmerking is wel zeer 
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schreef hij onomw^onden:„Wij 
moeten ons op het standpunt 
stellen van het Vlaamse volks
belang en daarom mogen vrij ,de 
zw^arten' niet uitstoten. Vljian-
deren moet over al zijn krachten 
kunnen beschikken, ook over de 
zonen die eens faalden. Ook zij 
moeten de gelegenheid krijgen 
mee te bouwen aan de toekomst 
van ons volk. De repressie is 
schadelijk voor de Vlaamse be
weging en dus voor het Vlaamse 
volksbelang." 

- In 1948 bracht pater Isfried 
Engels (abdij Tongerlo) gelo
vige •witten en zwarten samen in 
een Anti-Haat-Liga. 

- In 1949 pubhceerde KVHV-
Leuven een amnestiemotie en 
hielden enkele Vlaamse kranten 
(Het Volk, De Standaard^ voor
zichtige pleidooien. 

De politieke wereld keek wel 

gew^oond en werd daarom de 
laan uitgestuurd. Sjonpatiseren 
met de amnestie-eis was toen 
nog echt een incivieke daad. 
Van der Eist gaf achteraf de 
toespraken in brochure uit, deze 
•werd op 10.000 eksemplaren 
verspreid. 

Ondanks deze kampagnes 
k^wam er geen beweging op het 
politieke vlak. Toch •was het de 
CVP-senator H. Jespers die als 
eerste een amnestievoorstel in
diende maar zijn Waalse par
tijgenoten hadden daar geen 
oren naar. 

- In 1952 werd het Aktiekomitee 
voor Recht en Naastenliefde 
(prof. Heymans) opgericht en 
spraken IJzerbedevaart, ANZ 
en ACW zich uit voor amnes
tie. 

- In 1954 diende Herman Wae-
gemans namens de Christehjke 

- ^ ^ ^ 

'^^^VOLKSÜ^^ 

Vlaamse Volksunie een amnes
tievoorstel in dat verworpen 
•werd. 

BETOGINGEN 
- In 1955 hield de VU haar 
eerste partij kongres en daar 
stond amnestie als een van de 
belangrijkste punten op het pro
gramma. 

- In 1956 weigerde de CVP 
amnestie als programmapunt 
voor haar kongres te aanvaar
den. Net zoals tijdens de Ko-
ningsk-westie was de School
strijd niet de geschikte periode 
om wat aan het dossier te 
doen. 

- In het voorjaar van 1959 gre
pen te Leuven onder impuls van 
het KVHV grote en vaak ge
welddadige amnestiebetogin
gen plaats. Op 5 april orga
niseerde de VU een amnestie
betoging te Antwerpen, ze werd 
door de burgemeester niet toe
gelaten. Alaar zo had de jonge 
partij dat niet begrepen. 

F. Van der Eist: „De mening van 
het hoofdbestuur was dat wij toch een 
betoging moesten houden, doch dit 
zou slechts mogelijk zijn indien wij 
erin slaagden de plaats geheim te 
houden. Onze keuze viel op Lier, 
terwijl wij naar buiten twijfel lieten 
bestaan of wij te Antwerpen of te 
Aartdelaar zouden pogen te betogen. 
Het muleidingsmanoeuver dlaagde. 
Ik reed alleen naar Mechelen waar 
ik afgedproken had met Wim Jo-
rissen. Wij lieten onze wagen achter 
en reden met de bus naar Lier. Te 
Lier stelden wij vast dat enkele 
honderden van onze aanhangers de 
richtlijnen hadden gevolgd en er in 
geslaagd waren Lier te bereiken. Het 
kwam tot een akkoord met de bur
gemeester en er werd ons een plein 
aangewezen waar wij de aanwezigen 
konden toespreken." 

- Op 20 september 1959 ging 
dan te Antwerpen een algemene 
Vlaamse amnestiebetoging door 
met bijna 20.000 manifestanten. 
Rellen ontstonden er omdat te-
genbetogers de wegen hadden 
versperd. Deze tegen^wind was 
maar een voorsmaakje van de 
grote anti-amnestiebetoging een 
maand later te Brussel. Gea
larmeerd door deze ruchtbaar
heid nam de regering-Eyskens 
enkele initiatieven, maar ook 
niet te veel. Aan Vlaamse zijde 
•werd de ge\vezen VNV-leider 
Hendrik Elias vrijgelaten, aan 
Waalse kant de Oostfrontoffi-
cier Hellebaut. Een jaar later 
werd beshst de overdreven 
geldboeten voor inci^visme ^vat 
te milderen. 

Toen bij de verkiezingen van 
1961 de VU •vijf kamerleden 
bek^wam diende Van der Eist 
een belangrijk wetsvoorstel in 
„strekkend tot het verlenen van 
amnestie voor misdrijven tegen 
de uitw^endige veiligheid van de 
staat". Het voorstel •werd aan
vaard en naar een kommissie 
verwezen maar werd verder 
nooit besproken. 

Naarmate de VU-sterkte in de 
Wetstraat aangroeide zou de 
partij een grotere akti^viteit voor 
amnestie aan de dag leggen. 

(mvl) 
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