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B russel is de Vlaamse hoofdstad. Zo 
heeft het Vlaams parlement al lang 
geleden besüst. De Vlamingen 

beseffen wel dat Brussel geen Vlaamse 
stad is als Antwerpen of Gent. Dat de 
meerderheid van de bevolking in de 
Vlaamse hoofdstad geen Nederlands 
spreekt. Maar Brussel is en blijft 
niettemin bij wet tweetalig. 

Om de Vlaamse minderheid in 
Brussel een hart onder de riem de steken, 
steunt de Vlaamse gemeenschap haar 
volksgenoten m de Vlaamse hoofdstad 
royaal. Met de subsidiëring van kulturele 
uithangborden, gemeenschapscentra, 
verenigingsleven, ... met de vestiging van 
veel Vlaamse overheidsdiensten en met de 
vestiging van het Vlaams parlement dat 
vorige week plechtig geopend werd. 

De Vlaamse beleidsverantwoor
delijken beseffen wel dat de Vlamingen 
het in de hoofdstad met gemakkelijk 
hebben. De wet mag wel aan hun kant 
staan, de wet blijft in dit land al te 
dikwijls do'dc icttvTi. Dc"schendingen van 
de taalwetgeving bvb. zijn legio. Probeer 
in sommige Brusselse postkantoren maar 
eens in het Nederlands bediend te 
worden. Probeer maar eens in het 
Nederlands een metrokaartje te kopen. 
Om nog te zwijgen van de schandalige 

toestanden m de OCMW-ziekenhuizen 
waarvan onze lezersrubriek weer een 
sterk staaltje bevat. 

Men kan niet om de indruk heen 
dat de Vlaamse politici, in Brussel maar 
evengoed in Vlaanderen, ofwel niet bij 
machte zijn, ofwel niet echt de politieke 
wil aan de dag leggen om in Brussel de 
taalwetten te doen naleven. 

De jongste weken en maanden 
zetten sommige Franstahgen een offensief 
in om de wet nog verder uit te hollen. In 
het Brussels straatbeeld verschijnen 
agressieve affiches en zelfklevers met de 
tekst: Bruxelles ne sera jamais Capitale de 
la Flandre, of Bruxelles capitale de la 
Flandre? Bruxelles Frangais s'y oppose. Et 
vousf Op nog een andere affiche wordt 
het Brussels stadhuis afgebeeld met de 
kruiskop van de IJzertoren. De 
verantwoordelijke uitgever van al dit 
fraais is FDF-voorzitter Olivier Maingain. 

Maar er is meer dan de krampen 
van een Vlamingenhater. In de 
perskommentaren noemde de 
hoofdredakteur van de PS-krant Le 
Peuple, die in het partijbureau van de 
grootste Waalse partij zit, de keuze voor 
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VU-Kamerfraktie gedrevenen dan ooit!. 

W. Caethoven over Electrabel 

De VU in de gemeente 

Het rapport Jadot onder het ontleedmes. 
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Durven luidop 
spreken 

HHet incident door karikaturist Gal in 
het Vlaams Parlement uitgelokt 

heeft als enig voordeel dat de TV-kijker 
aangezet werd om na te denken over 
de wijze waarop met het VI. Blok moet 
omgegaan worden. 
Het Vlaams Blok evolueerde van mis-
noegdheid rond de staatshervorming 
naar een partij met een uiterst kon-
servatief, onverdraagzaam en sepa
ratistisch programma. Het zgn. 70-
puntenpro-
gramma 
blijft een 
steen des 
aanstoots. 
De Volks
unie heeft 
zich gedu
rende de 40 jaren van haar bestaan 
strikt gehouden aan een demokra-
tische ingesteldheid. Volgens de wens 
van haar stichters verdedigt de partij 
de parlementaire demokratie. Dat 
houdt ook In dat zij voorgezeten wordt 
door een demokratisch verkozen 
voorzitter die na een bepaalde tijd 
vervangen wordt. Deze inspraak steekt 
schril aftegen de werkwijze van het VB 
waar de voorzitter „voor het leven" 
aan het roer blijft. Bij die partij blijft 
een onverbloemde keuze voor de par
lementaire demokratie onduidelijk. 

De Volksunie mag zich de enige ver
tegenwoordiger van het demokrati-
sche Vlaams-nationalisme noemen, in 

tegenstelling tot het VB erkent zij de 
verscheidenheid waarop een samen
leving is gebouwd. Mensen - van welke 
geaardheid ook op het filosofische, 
etische, raciale, seksuele,... vlak - zijn 
op de eerste plaats mensen, anders 
maar evenwaardig. De natie waartoe 
zij behoren is hun natuurlijke omge
ving, maar zij is evenwaardigheid met 
andere naties 
Het VB verkondigt de Universele Ver

klaring van 
de Rect)ten 
van de Mens 
te onder
schrijven, 
maar in hoe
verre zij dit 
meent is on

duidelijk. De lezer moet weten dat een 
partij die dit niet doet naast de wer
kingstoelagen voor politieke partijen 
grijpt. 

Het herhaaldelijk gewelddadig optre
den, uitspraken inbegrepen, van VB-
mandatahssen en leden stelt het 
Vlaams-nationalisme in binnen- en in 
buitenland in een kwalijk daglicht. Ons 
streven naar zelfbestuur en eman
cipatie dreigt aldus een donkere kleur 
te krijgen en koren op de molen van zij 
die terug willen naar de unitaire staats
vorm die de Volksunie mee heeft om
gebouwd. 
Een frontale aanval, zoals zondag in 
het parlementaire halfrond, is niet de 

geschikte manier om de ware aard van 
het VB Plootte leggen. Die partij wordt 
graag in het verdomhoekje gedrumd, 
de rol van uitgeslotene staat haar 
goed, ze kultiveert die zonder 
schaamte. 

De VB-mandatarissen zijn wettelijk 
verkozen, op de plaatsen waar zij ze
telen hebben zij dezelfde rechten en 
plichten als alle andere verkozenen 
Het is aan de VU-mandatanssen om de 
publieke opinie het verschil te tonen 
tussen de beide partijprogramma's. 
Wie daann wil slagen moet de beide 
programma's vergelijken, pas dan zal 
men leren dat het programma van de 
VU maatschappelijk noch staatsvor
mend op dat van het VB te enten is en 
omgekeerd 

Ooit drukte prof. Jef Maton (WIJ, 5 juli 
1991) het verschil tussen beide als 
volgt uit: ,,Je hebt een nationalisme 
met donkere kanten, en een nati
onalisme met lichte kanten. Ik spreek 
over het lichte nationalisme dat be
zorgd is voor het eigen volk, maar dan 
als deel van een groter geheel: Vlaan
deren in Europa, Europa in de we
reld." 

Als we zien hoe het VB in Europa met 
onvervalste staats-nationalisten sa
menspant moet het voor iedereen 
duidelijk zijn welk soort nationalisme 
het huldigt, een staats-nationalisme 
op z'n Vlaams. 

VU-verkozenen worden in hun poli
tieke werk herhaaldelijk met VB-voor-
stellen gekonfronteerd. Het is daarbij 
niet altijd gemakkelijk om het onder
scheid te maken tussen goede be
doelingen en taktisch spel, als gouden 
regel geldt dat alle voorstellen (van 
wie ze ook komen) op hun Inhoud 
moeten beoordeeld worden. Kon-
strukties als het zgn. cordon sanitaire 
zijn met altijd gelukkig geweest en 
bereikten eerder het tegenoverge
stelde effekt. 
In het verleden hebben akties, als deze 
van een postbode die weigerde VB-
pamfletten te bussen of het ontzeg
gen van lokalen en podia, dit ruim
schoots bewezen. 
Toch moeten wij luidop spreken tel
kens wanneer het VB het Vlaams-na
tionalisme door haar groeps-egoïsme 
schaadt of in opspraak brengt Wie de 
politieke inhoud van het Vlaams Blok 
natrekt zal vlug leren dat deze haaks 
staat op de essentiële waarden van de 
Vlaamse beweging eerbied voor ver
scheidenheid, solidariteit met ver
drukten, ekologische zorg, drang naar 
ontvoogding 
Mensen sturen onophoudelijk signa
len uit, ze een programma als ant
woord bieden helpt ze meer dan ze
nuwachtige slogans of het spuwen 
van gal. 

Maurlts Van Lledekerke 



verf ransing schrijdt 
verder 
op vraag van FDF-er Clerfayt 
antwoordde Financieminister Maystadt 
dat de taxatiediensten van Sint-
Genesius-Rode en Wemmei in '95 meer 
Franstalige belastingaangiften 
verstuurden dan in '94. Sint-Genesius-
Rode bedient ook de 
faciliteitengemeenten Bever, Linkebeek 
en Drogenbos. Wemmei bedient ook de 

randgemeenten Kraainem en 
Wezembeek-Oppem. Het aantal 
Nederlandstalige brieven daalde lichtjes. 
In de eerste regio was 43% van de 
belastingbrieven in '95 Nederlandstalig, 
in de tweede 40%. Uit bovenstaande 
gegevens kan men afleiden dat de 
verfransing van de faciliteitengemeenten 
nog steeds verder gaat. 

Tot de tiende macht 
„Wat mij het meest bekommert, Is een situatie zoais 
die in Rusiand evolueert of zou kunnen evolueren. 
Als het in Rusland uit de hand loopt, zitten we met 
een Joegoslavië tot de tiende macht, ik denk aan een 
probleem met Boris Jeitsin, een terugkeer van de 
militaire nomenklatoera, of als het etnisch uit de 
hand loopt." Dat zei Cuido Van Hecke, de stafchef 
van de Belgische Luchtmacht in een interview met 
De Standaard. 

# DOORDEWEEKS • 

• In het Schotse stadje Dunblane 
moordde een man een volledige kleu
terklas en de juf uit alvorens de hand 
aan zichzelf te slagen. De man was als 
scoutsleider uit die jeugdbeweging ge
zet wegens onbehoorlijk gedrag. 

Het Mechels OCMW wil geen 
steun meer verlenen aan Jongeren 
tussen 18 en 25 jaar. Zij moeten eerst 
bewijzen dat ze al zes maanden ge
werkt hebben. De maatregel geldt niet 
voor gehuwden of voor jongeren met 
kinderen. 

• Het Gemeentekrediet gaat 
een samenwerkingsverband aan met 
de Franse bank Crédit local de France. 
Dat is de huisbank van de Franse ge
meentebesturen. Beide banken den
ken eraan hun aktiviteiten onder te 
brengen in een gemeenschappelijke 
holding. Later zou ook de Bank Ne-
derlandsche Gemeenten bij het opzet 
betrokken kunnen worden. 

SP-kamerlid Louis Van Veltho-
ven, zijn echtgenote, zijn dochter 
Brunhilde en zijn zoon Peter, Vlaams 
volksvertegenwoordiger, werden door 
het Hof van Beroep vrijgesproken van 
belangenvermenging bij de aankoop 
van gemeentegrond door hun nv's. 

• Koninklijke Rust, de Neder
landse vertaling van het kontroversiële 
boek van Pierre Mertens ligt onge
censureerd in de boekhandel. Prinses 
Lilian kondigde gerechtelijke stappen 
aan. 

De Palestijnse president Arafat 
heeft Iran en andere niet nader ge
noemde Arabische landen ervan be
schuldigd de opdrachtgevers te zijn 
van de reeks terreuraanslagen van Ha
rnas in Israël. 

De griffier van het Vlaams par
lement zond de Vlaamse volksverte
genwoordigers een brief waarin hij hen 
een Makro-kaart aanbiedt. 

• Met Crbavica kwam de laatste 
Servische buitenwijk van Sarajevo on
der het bestuur van de Moslim-Kroa-
tische Federatie. De Bosnische Serviërs 
lieten geplunderde en afgebrande hui
zen na. 

Volgens de rektor van de Ka-
tolieke Universiteit van Leuven, is "het 
Katolleke van de Leuvense Universiteit 
in de wetenschappelijke wereld van 
vandaag eerder een nadeel, zeker bij 
de huidige opstelling van het centraal 
Kerkinstituut." 
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IJZERTOREN 
Zoals bekend werd vorig weekend de 
vijftigste verjaardag van de dynamitering 
van de IJzertoren herdacht. In zijn toe
spraak verwees Komiteevoorzitter Van-

denherghe (zonder ons weekblad met 
naam te noemen) naar het interview met 
Willy Moons in Wl] van vorige week. 
Daarin stelde Moons dat er zonder dy
namitering waarschijnlijk geen bedevaar
ten meer geweest zouden zijn. 
Voor Vandenberghe blijven het puin en de 
krypte een aanklacht: "Ze zijn wellicht 
het beste symbool om te blijven ijveren 
voor amnestie; amnestie niet om te ver
geten, maar om te vergeven; niet om het 
grote gelijk te bewijzen, maar om de 
bladzijde voor goed om te draaien. Ver
geten is een psychologisch proces, daar 
kunnen we niets aan doen. Maar ver
geven is zowel vanuit een kristelijke le
vensvisie als vanuit het humanisme een 
grote menselijke waarde", besloot Van
denberghe. 

De voorzitter van het Komitee blikte ook 
naar de toekomst van de Vlaamse be
weging. Deze "staat voor een nieuw be
gin. De strijd voor de Vlaamse ontvoog
ding is bijna gewonnen, de strijd voor de 
Vlaamse ontplooiing is pas begonnen." 

Minister van Kuituur Martews (CVP) ont
stak plechtig de nieuwe nachtverlichting 
voor de IJzertoren. Hij deelde tevens mee 
dat de Treurende Ouders, het beelden-
paar van Kiithe Kolwitz op het solda-
tenkerkhof van Vladslo, zal worden ge
klasseerd als beschermd monument. Mar
tens heeft ook subsidies m het voor
uitzicht gesteld voor de lift in de IJ
zertoren, en de herinrichting van de bin
nenkant van het Memoriaal. 

VAN HEMELRYCK 
Het Nationaal Bestuur van het Davids-
fonds koos prof. Fernand Van Hemelryck 

tot nationaal voorzitter. Hi| volgt in die 
funktie prof. Lieven Van Gerven op, die 
voortijdig ontslag nam. Van Gerven was 
in onmin geraakt met de raad van beheer, 
omdat hij als woordvoerder van het IJ-
zerbedevaardersforum standpunten in
nam waarmee het Davidsfonds het niet 
eens was. 

De 56-jarige Van Hemelryck is pro-rektor 
van de KU Brussel. Hij is historikus van 
vorming, en publiceerde bij het Davids
fonds al enkele historische werken die 
een ruim publiek boeien. De nieuwe DF-
voorzitter woont in Sint-Genesius-Rode 
en staat bekend als verdediger van het 
leefmilieu en het Vlaams karakter van de 
rand. 

Het katolieke kultuurfonds telt 75.000 

leden-gezinnen. 

lEEUW 
De Vlaamse regering keurde een ontwerp 
van dekreet goed van minister Leo Feel

ers, bevoegd voor het protokol. Het be
paalt dat de vlag van de Vlaamse ge
meenschap, de Vlaamse leeuw met rode 
tanden en klauwen, in de toekomst op 11 
|uli verplicht moet wapperen aan de 
openbare gebouwen in het Nederlandse 
taalgebied. 

In Brussel geldt dit voor de openbare 
gebouwen waarin de Vlaamse overheid is 
gehuisvest, en voor de panden waarin 
instellingen zijn gevestigd die wegens hun 
aktiviteiten of hun organisatie deel uit
maken van de Vlaamse gemeenschap. 

VLMMSÊR 
De Vlaamse Televisiemaatschappij moet 
en zal besparen. Er bestaan voorlopig nog 
geen rampscenario's die in het perso
neelsbestand knippen. Integendeel, VTM 
werft aan, reageerde men aan de Me-
dialaan in Vilvoorde op berichten dat er 
75 jobs zouden verdwijnen. 

Het is de kostprijs van de programma's 
die in eerste instantie naar beneden moet. 
Rik De Nolf, de voorzitter van de Raad 
van Bestuur van VTM, wil nochtans het 
aantal Vlaamse produkties opdrijven. Er 
was even gevreesd dat de besparingen bij 
VTM vooral de Vlaamse produktiehuizen 
pijn zouden doen. 

De voorlopige vervanger van Luc De 

Leersnyder blijft afgevaardigd bestuurder 
ad interim. Een headhunter zoekt in
tussen een nieuwe manager. Mike & 

Guido blijven wel bij de kommerciële 
zender. Volgens De Morgen kwam het 

duo vlug tot het besef dat ze door een 
eenzijdige verbreking van hun kontrakt, 
want de Raad van bestuur wil zijn uit
hangborden niet kwijt, financieel heel 
wat te verliezen hadden. De funktie van 
Verdrengh en Depraetere zou wel her
schreven worden. 

ZWART CfRKurr 
In West-Vlaanderen werd een zwartwerk-

cirkuit in de tekstielsektor blootgelegd. 

De arbeiders werken er haast systema

tisch twaalf uur per dag, terwijl ze maar 

voor acht uur ingeschreven staan. De 

overuren worden in het zwart betaald. 

Het cirkuit stelt in die formule ongeveer 

500 werknemers te werk. Zij verzetten in 

hun zwarte overuren dus het werk dat 

anders 250 extra voltijdse banen zou 

opleveren. De arbeiders moesten zich bij 

hun aanwerving akkoord verklaren om 

overuren te presteren in het zwart. 

Een inspekteur meent dat het zwart-
werkcirkuit een verklaring kan vormen 
voor de plots gedaalde werkgelegenheid 
in de tekstielsektor rond Waregem. 

CELDKOERIERS 
De staking van de geldkoeriers blijft aan
slepen, met steeds meer gevolgen voor de 
bankautomaten. Ze blijven een "derde 
man" eisen, en een verbod op nacht
transport. Hoewel de nachtkoeriers het 
met dit laatste niet echt eens zijn. 

Om de warenhuizen van hun teveel aan 
geld te ontlasten, zette minister Vande 
Lanotte zondag een grootscheepse geld-
ophaling op het getouw door post, politie 
en rijkswacht. Waarbij de media getipt 

Sommige 

socialistische 

excellenties 

vorderen zelfs 

De Post en de 

ordediensten 

op om in het 

nieuws te 

komen. 



Se none vero... 

Vorig weekend werd de vijftigste verjaardag her
dacht van de dynamitering van de IJzertoren (zie ook 
ons bericht hierover). Naar aanleiding van die ver
jaardag pubhceerde De Vos, het tijdschrift van het 
Verbond van Vlaamse Oudstrijders, een merkwaar
dig dossiif, 
Het doit uit de deiken boe na de dynamitering 
veoral de CVP gepoogd heeft de IJzertoren en de 
IJzirbêdivaartin politiek te rekuperefin. Vorige 

week vertelde Willy Moons in dit blad al dat de CVP 
zo het politiek dakloze elektoraat van het VNV wilde 
binnenhalen. Volgens De Vos hebben de Vossen dit 
belet. 
Maar tegelijk bevat het dossier een veelzeggende 
waarschuwing: "Als men bepaalde woorden en da
den van sommige verantwoordelijken van het hui
dige komitee ontleedt, rijst de vraag of vandaag de 
"Tweekerkenstraat" aan het oprukken is in het 
IJzerbedevaartkomitee." 
Welke woorden en daden bedoeld worden blijven 
spijtig genoeg verder erg vaag. Aan het eind van het 
desiier worden meer bepaald twee venijnige vragen 

gesteld: "Getuigt het wel van de juiste inzichten of 
wat gaat er schuil achter de koppeling van de 
herdenking van de dynamitering aan die van de 
zogenaamde Jeugdbedevaart, tijdens de plechtigheid 
van 16 maart 1996? En waarom moet deze Jeugd
bedevaart dan het centrale uitgangspunt vormen van 
de komende IJzerbedevaart?" 
Het dossier eindigt met een citaat uit De Vos van 
17 augustus 1947, na de Jeugdbedevaart maar voor 
de eerste naoorlogse IJzerbedevaart, waarin de 
Vlaamse oudstrijders zich afzetten tegen "een sa
menkomst van mensen (...) die dan enigszins op een 
bedevaart zou gelijken". 

• DOOR w r r l< ', 

wirdin, ên di ministir in de kijkir moeht A d U STA 

IVK'KËURDER 
Het Brugge prket arreiteerde zondag 
viisfts en IVK=keurkrin|hoefd Gêry 
Gemonpré, Hij werdt beiehuldifd van 
kerruptie en sehending van het bereepi-
gihelm, Di man is geffleenferaadslld m 
provincieraadsiid vöOf dê VLD. 

Germonpré was eerder al in opspraak 

geraakt omdat hij in het gezelschap van 

een kopstuk van de hormonenmaffia ge

signaleerd was in Zuid-Afrika. Hij werd 

als keurkringhoofd overgeplaatst naar 

Oostende, waar vooral vis gekeurd 

wordt. 

Er zijn ook aanwijzingen dat de man 
betrokken was bij het dossier van de 
vleesfraude met Amerikaans hormonen
vlees. De vermoorde FVK-keurder Van 

Noppen zou regelmatig overhoop gelegen 
hebben met zijn liberale kollega. Hij had 
hem openlijk aangeklaagd wegens kor-
ruptie. 

Het zou het liberale boegbeeld uit de 
streek, Louis Bril, "verwonderen als er 
iets klopt van de verdachtmakingen." 

ONDERWIJS 
De Vlaamse koalitiepartners CVP en SP 
hebben hun onenigheid over de onder
wijshervormingen van minister Van den 

Bossche bijgelegd vooraleer ze in het 
Vlaams parlement tot uiting kon komen. 
De VLD, die met zwier had gepoogd de 
meerderheid te chanteren, stond voor 
schut. 

De meerderheidspartijen raakten het eens 
over het volgende; de hervorming van de 
Argo komt er voor de hervorming van het 
sekundair onderwijs; het verschil in fi
nanciering van gemeenschaps- en vrije 
net wordt binnen vijf jaar weggewerkt; 
het begrip "vrije keuze" werd nader ge
definieerd. 

Bovendien zullen de aangelegenheden 

waarvoor een tweederde meerderheid 

nodig is, en waarvoor de VLD stokken in 

de wielen poogde te steken, zo veel 

mogelijk beperkt worden. Zo wordt de 

VLD voor haar verantwoordelijkheid ge

plaatst: wanneer de liberalen de her

vorming afkeuren zouden ze "hun" ge

meenschapsonderwijs boykotten. 

Het akkoord tussen CVP en SP werd 

beklonken op het ogenblik dat er in het 

Vlaams Parlement een hoorzitting aan de 

gang was over de plannen van Van den 

Bossche. Op de eerste dag van het nieuwe 

Vlaamse Parlement zetten CVP en SP het 

al buiten spel. 

Teen niinister van Juitltie Di Clmk ve--
rige week moest antwoorden op vragen 
over de houding van de regering in de 
Agusta-zaak, zat hij weer ongemakkelijk, 
De vraag luidde hoe de Belgisehe Kaat de 
sehadê die hij door de korruptie^affaire 
geleden heeft, zou proberen te reku° 
pereren, 
Vermiti in de Agustâ zaak korruptle in 
het spel lijkt lê im en de SP 8teek= 
penningen heeft opgestreken, ligt hêt 
toch in de lijn van de verwachtingen dat 
de Belgische staat deze schade zou trach
ten terug te vorderen. Het is anders 
gezegd de logika zelve dat de Belgische 
staat zich in deze Agusta-zaak burgerlijke 
partij zou stellen. 

En dan pan we er nog van uit dat er op de 
keuze voor de Afusta-hilikopfer verder 
geen aanmerkingen gemaakt kunnen 
worden, wat overigens wel het geval is; de 
helikopters werden te laat geleverd, ze 
zijn niet gesehikt voor het doel waarvoor 
ze aangekoeht werden, en er moesten al 
voor honderden miljoen aanpassingen 
uitgevoerd worden. 
Wat antwoordde De Clerek? Dat de staat 
zieh géén burgiflijke partij heeft gesteld. 
Omdat de zaak nog hangend is. Dit vormt 
eehter geen beletsel om te waehten om 
zich burgerlijke partij tl Stellen, Volgens 
sommige waarnemers zal de regering blij
ven wachten om zich burgerlijke partij te 
stellen, tot heel de affaire verjaard is. En 
de SP de miljoenen mag houden. 

RHWoili! 3 3»-' 

V orige zaterdag en zondag werd het Vlaams 
parlementsgebouw plechtig geopend. 

Gal 
Op stijlvolle wijze werd vorig weekeinde 
het Vlaams huis voor de Vlaamse volks
vertegenwoordigers geopend. Een plech
tig moment, een mooi gebouw, schit
terende kunstwerken aan de muren, veel 
volk, een feestelijke stemming, een natje 
en een droogje, een stukje geschiedenis 
en veel goede voornemens, een vleugje 
ritueel, en ...een incident. Kortom, het 
leek wel een typisch Vlaams feest, een 
toespraken-pletora misschien uitgezon
derd. 

in de kommentaren achteraf werd, zoals 
ook bij de koffiekransjes waar de Vlaamse 
feesten nabesproken worden, vooral het 
incident in de verf gezet. Waarbij som
migen hun al dan niet verholen sympatie 
voor de provokateur ventileren, en an
deren de stuntman terechtwijzen, bvb. 
voor een gebrek aan volwassenheid of 
gewoon goede manieren. Vaak kan men 
de mening van voor- en tegenstanders 
voorspellen als men weet hoe zij denken 
over de aanleiding van het feest, of de zin 
van een ritueel, 

Waaruit bestond vorige zondag het in
cident? De aktle van het Taal Aktie Ko
mitee, dat het federale parlement bij 
opbod verkocht? Het misprijzen dat de 
federale premier Deiiaene voor het 
Vlaams parlement toonde, door zich uit 
de voeten te maken voor een voetbal
wedstrijd? Neen. 

Een tekenaar zorgde voor opschudding. 
Zondag werd gevierd dat het demokra-
tisch uitvloeisel van een lange Vlaamse 
ontvoogdlngsstrijd eindelijk een spiinter-
nieuw gebouw mocht betrekken. Dit feest 
werd o.m. ondersteund door recht
streekse televisieprogramma's. Een kar-
toenist die een deel van die ontvoog
dlngsstrijd illustreerde mocht voor de ka
mera een woordje uitleg komen geven bij 
enkele vooraf geselekteerde tekeningen. 
Deze tekenaar was het niet eens met de 
selektle van zijn tekeningen. 

Hij heeft een gloeiende hekel aan één 
politieke partij. Deze partij wordt geken
merkt door veel kontroversiële standpun
ten, waaronder een toegeschreven ge
brek aan respekt voor de demokratie, en 
een niet gering aantal zetelende verko-
zenen, waaronder enige die ook al in een 
beklaagdenbankje zetelden. De kartoe-
nist, mishaagd omdat hij geen tekeningen 
mag laten zien die zijn diepgewortelde 
afkeer van deze partij duidelijk maken, 
neemt zich voor ongehoorzaam te zijn. Hij 
smokkelt toch een tekening binnen waar
mee hij, voorzien van de sloganeske kom-
mentaar die onvermijdelijk met blltz-ak-
ties gepaard gaat, keet tracht te schop
pen. De geviseerde leider van de belaagde 
politieke partij beveelt zijn verbouwe
reerde manschappen protesterend de af
tocht uit de feestelijke iokatie. Storend 
voorval, of Incident. 

Tijdens de koffiekrans die het maandagse 
persoverzicht leek, spuwden voor- en te
genstanders over Cal. Met evenveel zin 
voor nuance maar minder ondoordacht 
dan de verbale slag om slinger waarmee 
koffiekrans-besjes de degens moeten 
kruisen, vielen er hoge woorden uit hun 
pen. 

Luc Van der Kelen van het Het Laatste 
Nieuws yonü primitief üeiu\ste omschrij
ving voor de tekenaar die daarom ooi<niet 
in staat (was) een ordenteliji(e Neder
landse zin uit te spreken. Van Der Kelen 
nam het niet dat Gal tijdens de feesteiljl<e 
opening van het parlement een aantal van 
zijn gastheren als "ges/Du/s"afschilderde. 

Yves Desmet van De Morgen zag inte
gendeel het ondenicbare gebeuren: een 
kunstenaar had, met alleen de kracht van 
het woord, de meest anti-demokratische 
politieke stroming uit het halfrond ver
jaagd Waarmee de kunst heel eventjes 
maar de wereld gered (had), en het 
Vlaams parlement zijn leven onder een 
goed gesternte gestart (Is). Desmet 
hoopte dat dit plechtig geopende ge
bouw nog vele dergelijke mooie demo-
kratlsche momenten mag meemaken. 

Of Gal een primitief dan wel een kun
stenaar is, laten we in het midden. Zoals 
ook zijn zegening met de kracht van het 
woord, of zijn onkunde om een orden
telijke Nederlandse zin uit te spreken. We 
hopen dat de joernalisten die over een 
halve eeuw een bijdrage over 50 jaar 
Vlaams parlement maken, nog méér ple
zier zullen beleven als wij aan de reakties 
op het Incident van het feest. En hopelijk 
kunnen zij de bijdrage van de tekenaar aan 
dit feest wél afdoen als niet meer dan een 
storend voorval 

(P<U) 



stof tot spreken 

Dierlijke vraagstukken zijn geen 
ekskltisief domein van Vlaamse 
kamerleden. Ook aan Waalse zijde 
zorgen dieren voor nogal wat 
onoverkomelijke problemen. Dat valt af 
te leiden uit de vraag van dhr. Richard 
Foumaux (PSC) die tijdens zijn 
'ombudsuren' waarschijnlijk een veearts 

Maystadt mag ze oplossen want aan 
hem werd volgend raadsel voorgelegd: 
Wanneer een in België gevestigde 
veearts een dier behandelt dat aan een 
in Frankrijk gevestigde boer toebehoort, 
in welk land is de BTW verschuldigd. 
En wat als het dier in kwestie in België 

op bezoek gehad heeft. Mogelijk voorzag in de wei staat, maar door een Franse 
de man moeilijkheden bij het invullen landbouwer wordt geweid f', 
van zijn belastingsbrief Minister Et la vachef Elle rit! 

• WETSTRAAT • 

A fgelopen week interpelleerde 
VU-Kamerlid Geert Bourgeois 

premier Deliaene over de 
'schril<l<einota' van Van den Brande. 

De VU'er wenste daarbij eni<eie eigen 
l<iemtonen te ieggen, 

Zeer vertilt 
uit de koelkast 

•.^Qtnrrdgtm,"' Zö ving de Izegemnaar aan, 
„hebben deze diskussienota een schrik-

kelnota genoemd, nog anderen beschou

wen haar eerder als een schrikaanjagend 

dokument. Naar mijn mening is het een 

eerder gematigd dokument met een aantal 

technische voorstellen dat de bedoeling 

heeft meer homogene bevoegdheidspak

ketten te bekomen en een aantal eerder 

voorzichtig geformuleerde vragen bevat 

om tot een ruimere autonomie, tot meer 

bevoegdheden te komen. Ik meen dat dit 

dokument past in het kader van de prin

cipes vervat in het regeerakkoord, ook al 

zijn zij niet altijd onmiddellijk terug te 

vinden onder het hoofdstuk Staatsvor

ming." 

Bourgeois dacht daarbij onder meer aan 
het principe van de subsidiariteit, ver
meid in het regeerakkoord onder het 
Europese hoofdstuk. Hij dacht ook aan 
de responsabilisering, 'een van Dehaenes 
stokpaardjes voor de ordenmg van de 
maatschappij en het hele maatschappe
lijke leven'. 

Geert Bourgeois: „Ik meen dat men moei

lijk kan zeggen dat men op een aantal 

maatschappelijke vlakken voor respon

sabilisering is, maar dan weer niet op het 

terrein van de staatsvorming. Ik denk aan 

de grote en weldoende invloed die is 

uitgegaan van defederalisering van het 

onderwijs, en van materies als openbare 

• Een drukke kommissieweek achter de rug 
in de kamer Geert Bourgeois voelde pre
mier Dehaene aan de tand over diens hou
ding tegenover de Viaamse 'schnkkelnota' 
(zie ook hiernaast). Daarenboven vond de 
Izegemnaar ook nog eens de tijd om minister 
van Justitie Declercq te interpelleren over 
diens zogenaamd 'pakt' met de 'aktoren van 
Justitie' 

Annemle van de Casteeie, vu-frak 
tieleidster in de Kamer, kreeg van federaal 
minister De Galan een allesbehalve bevre
digend antwoord op haar vragen rond het 
ziekenfondsstatuut by de NMBS Van de Cas
teeie kondigde daarom reeds een nieuwe 
interpellatie aan over hetzelfde onderwerp. 

Gentenaar Karei Van Hoorebeke werd 
belast met de tijdrovende besprekingen over 
de nieuwe asielwet. Dit belette hem echter 
niet om tussendoor ook nog eens uitleg te 
vragen over de huisvesting van het Gentse 
Justitiepaleis. 

In de openbare zitting kwam de sociale 
programma-wet ter sprake Annemie Van de 
Casteeie maakte het de CVP aardig moeilijk 
door hun eigen vorstel over de artsenver
kiezingen opnieuw in te dienen Ook haar 
pleidooi voor een algemene loonkostenver
laging-ter gelegenheid van een interpellatie 

Gratis openbaar vervoer voorleden van Gewest
en Gemeenschapsraden, vragen rond het zie
kenfondsstatuut bij de NMBS. 

aan Eerste Minister Dehaene over de Maribel-
perlkelen ging niet onopgemerkt voorbij 
Geert Bourgeois betreurde het feit dat zijn 
eerste opdracht als grondwetgever erin 
moest bestaan gratis openbaar vervoer aan 
de leden van de Gewest- en Gemeenschaps
raden toe te kennen 
Het Genkse VU-kamerlid Hugo Olaerts van 
zijn kant vond inspiratie in de dieselfraude 
om een mondelinge vraag te stellen 
Fons Borginon, de benjamin onder de VU-
kamerleden, nam deel aan een bezoek aan 
Oekraïne. 

(kvc) 
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werken, waarbij aan de wafelijzerpolitiek 

een einde gekomen is." 

IN DE KOELKAST 

Het VÜ-kamerlid sprak ook over het 
voornemen om in de Senaat een werk
groep op te richten om na te denken over 
homogene bevoegdheidspakketten. In 
zijn publieke verklarmg zou Dehaene 
nochtans gezegd hebben dat men daar
over nu geen initiatieven zou nemen 
'omdat het niet tot het regeerakkoord 
behoort'. 

Deze 'koelkastpolitiek' kon echter geen 
genade vinden in de ogen van Bourgeois. 
„Hij is niet werkbaar, maar integendeel 

zeer nefast. Ik wees wel eens dat kom-

munautaire problemen die in de koelkast 

worden gestopt er zeer verhit in plaats van 

afgekoeld zullen uitkomen. Ik wijs er 

tegelijk op dat de schendingen van de 

federale loyauteit heel erg toenemen." 

Bourgeois had de zaak Van Hooi niet 
nodig om een voorbeeld te geven. Hi) 
verwees immers naar het zeer recent 
goedgekeurde tewerkstellingsakkoord in 
Wallonië waar opnieuw „ - en ik had u er 

reeds over ondervraagd in de Kamer -

ervoor wordt geopteerd om via overheids

aanbestedingen met Waalse produkten en 

met Waalse bedrijven te werken. Dit is een 

schending van de wet op de overheids

opdrachten, van het kommunautaire EG-

recbt", besloot hij. 

Ook de delokalizatiepolitiek kon op 
Bourgeois' aandacht rekenen. In de streek 
van Izegem heeft deze immers erge ge
volgen. 

Geert Bourgeois: „Het wordt niet alleen 

ervaren als het laten wegvloeien van West-

vlaamse bedrijven naar Henegouwen met 

Europese subsidies, met aantrekkelijker 

normen inzake milieu,... De burgemeester 

van Moeskroen gaat er zelfs prat op dat hij 

binnen de 24 uur voor om het even welke 

vergunning kan zorgen. Bovendien wordt 

de fiskale wetgeving er minder strikt toe

gepast." 

Geert 
Bourgeois 

verzette zicli 

fei tegen het 

'Beigisch 

bijbei-

genootsciiap'. 

TWEE VOLKEREN 

Voorts wees Bourgeois op het verschil 
tussen Vlaanderen en Wallonië inzake het 
aantal schorsingen van werklozen, de 
transfers in de SZ, de provokaties in de 
rand en in Voeren, de verschillende visie 
inzake gezondheidszorg, de beleving van 
demokratie, de depolitizering, de eko-
taks, de wegwerpverpakkingen, het aan
tal ambtenaren, de loonkosten. „Mijn

heer de eerste minister, ik denk dat wij er 

moeten van uitgaan dat de realiteit is dat 

er in dit land twee volkeren leven en dat 

wij dit moeten onderkennen en moeten 

inbouwen." 

De Vlaamse regering levert inspanningen, 
aldus Bourgeois, maar het Belgische im
mobilisme verhindert dat ze tot uitvoe
ring kunnen worden gebracht. „Dit re

geerakkoord IS uw bijbel en uw Belgisch 

bijbelgenootschap laat u niet toe iets te 

ondernemen. Bent u niet van mening dat 

deze problematiek uit de koelkast moet 

worden gehaald?" 

De premier verbaasde zich over de in
terpellatie en vond dat hij zich niet hoefde 
uit te spreken over de nota. Hij sprak wel 
de hoop uit dat deze een aanleiding zou 
vormen voor een evaluatie van de staats
hervorming die tijdens de vorige legis
latuur werd goedgekeurd. 
Bourgeois kon zich helemaal niet te
rugvinden in het antwoord van Dehaene 
en diende na afloop een motie in. 

^ 



B 
ij de gemengde interkommunales voor 

energiedistributie worden de nieuwe 

statuten en de 5%-participatie van de gemeenten bij 

Electrabel volop besproken. En grondig ontleed, 

hoopt VU-raadslid Walter Caethoven, want het gaat 

om honderden miljarden die door de energie-

interkommunales opgepompt worden bij de Vlaamse 

burgers en bedrijven. 

^ O P I N I E # 

In 1998 kunnen de gemeenten in principe 
hun elektriciteit vrij gaan aankopen in 
Europa. De nu te dure elektriciteit zou 
dus best wat goedkoper kunnen worden, 
wat Electrabel, de grootste privé-stroom-
producent van het land, niet zint. Elec
trabel wil zijn monopolie voor de vol
gende 18 liefst 30 jaar handhaven, en 
tovert hiertoe enkele konijnen uit de 
energiehoed via de zogeheten derde-ge
neratie-statuten. 

niet zo gek om een goedrenderende in
vestering helemaal aan de gemeenten te 
laten. In de zuivere interkommunales 
(zonder Electrabel) worden de gemeen
ten voor de volle 100% eigenaar van hun 
distributienet, meteen een verklaring 
voor het gevoelig hoger dividend in deze 
openbare-energie-interkommunales. 

HET TWEEDE KONIJN 

Via de nieuwe statuen worden de ge-

de klant, die geen verhaalrecht heeft) en 
niet van Electrabel. Overigens bieden de 
zuivere interkommunales meermaals een 
beter statuut, én voor de gemeenten, én 
voor de klant. 

Verbranden Vlaamse 
gemeenten zich aan Electrabel? 
In de gemengde sektor wordt zonder 
blikken of blozen beweerd dat het (Elec-
trabel-)monopolie de beste garantie voor 
een ononderbroken bevoorrading biedt. 
In Rusland werd dat indertijd ook ge
dacht, wij weten echter dat konkurrentie 
een betere waarborg biedt. 

PARTICIPIEREN IN EEN PRIVÉ-
BEDRIJF? 

Eén van de konijnen van Electrabel is de 
5%-participatie die het als een gunst (sic) 
aanbiedt aan de gemeenten. Het is ui
teraard niet vanzelfsprekend dat gemeen
ten gaan participeren in een privé-bedrijf. 
In het geval van Electrabel zou dit kunnen 
betekenen dat de gemeenten aansturen 
op een zo groot mogelijke verkoop, dus 
rationeel energieverbruik aan hun laars 
lappen en, als puntje bij paaltje komt, nog 
mee opdraaien voor het sociaal passief 
(de personeelsleden van Electrabel) en 
het nukleair passief (tot op heden is het 
immers lang niet duidelijk hoe de afval 
van atoomcentrales ooit zal opgeruimd 
worden, en vooral op wiens kosten!). 
Merkwaardig in deze konstruktie blijft 
overigens dat Vlaamse gemeenten zouden 
participeren in een door Parijs gekon-
troleerd bedrijf. 

WINST VOOR DE GEMEENTEN? 
5 TEGEN 10% 

Levert het 5%-konijn extra winst voor de 
gemeenten? Uit een door prof. Verbrug
gen uitgevoerde studie blijkt dat het te 
verwachten rendement op eigen mid
delen niet boven de 5% komt, daar waar 
gewoon investeren in het eigen distri
butienet voor de gemeenten een ren
dement oplevert van meer dan 10%. Met 
andere woorden: de gemeenten kunnen 
veel beter en veiliger investeren in de 
netten op hun eigen grondgebied. Hierbij 
mag niet vergeten worden dat, steeds 
weer volgens de nieuwe, goed te keuren 
statuten, de gemeenten voor maksimum 
de helft eigenaar kunnen worden van de 
distributienetten. Electrabel is uiteraard 

meenten een pak nieuwe voordelen aan
geboden. Het geld dat hiervoor nodig is 
wordt alvast niet opgehaald uit de 
Vlaamse ondergrond, waar, zoals bekend, 
geen olie, gas of elektriciteit gevonden 
wordt. Dit geld komt uiteraard niet uit de 
interkommunale (en dus uiteindelijk van 

VOORLOPIG BESLUIT 

Het is verbazend hoe de „hogere over
heid" er niet in slaagt in deze zaak een 
eensgezind, korrekt en zakelijk advies te 
geven. Het besluit is nochtans eenvoudig. 
De Volksunie maakte het eerder bekend. 

In deze miljardenkwestie kunnen geen 
haastige, blindelingse beslissingen geduld 
worden. Het zou een dwaasheid zijn zich 
de vingers te verbranden door nu, snel
snel, te participeren in Electrabel en bo
vendien de eigendom van de distribu
tienetten op eigen grondgebied gelijk
tijdig statutair te beperken tot 50%. Is het 
dan zo gek om ook eens het aanbod van 
de konkurrentie te ontleden via een neu
trale expert? 

Ing. Walter Caethoven, 

Voorzitter Vlaamse Energie 
Maatschappij, 

Groep Nijlen. 

In deze 
miljardenzaak 
mogen geen 

haastige 
beslissingen 
genomen 

worden. 

,.Tableau van een kabinet" of „Kunst van 
Paars", zo heet een boeiend initiatief in 
Nederiand. Aan ministers en staatssel<re-
tarissen werd gevraagd onn Inun lieve-
lingssclnilderij tentoon te stellen in de 
Nieuwspoort, het Internationaal Perscen
trum in Den Haag. 
Het weekblad Vrij Nederland heeft twee 
van zijn fotografen op de 25 paarse be
windslieden afgestuurd en laten poseren 
bij hun lievelingswerk. Twee hebben ge
weigerd. Staatssekretans mevrouw 
Schmitz ,,om redenen van privacy", in
breuk op de persoonlijke levenssfeer heet 
dat in Vlaanderen En BuZa-minister Hans 
van Mierio ook met hetzelfde excuus, 
maar misschien had hij helemaal geen zin 
die dag. 

• ACH ZO • 

zich met kuituur en onderwijs bezighou
den. Dhr Jo Ritzen geeft wel een uiterst 
geleerde uitleg maar deze klinkt zo ver
warrend dat het waarom van zijn keuze en 
het kunstwerk zelf totaal de mist ingaan. 
Terecht besluit hij: „Sommige geheimen 
moeten geheimen blijven." 

Al even raadselachtig doet dhr Aad Nuis, 
staatssekretans op hetzelfde departe
ment. Nuis poseert bij een masker uit 
Mozambiek, meegebracht van een reis 
met de Buitenlandkommissie ,,Van een 
onbekende meester", luidt het Zo te zien 
lijkt het een maaksel uit die ontelbare 

<™ ^ H ^ *w HB ^ « ^ R ^ ïL"..«ff ^WKf ^Hm^ SK fBs ^& WS. ^BP w SS ^R QBIF ^ B W 

,,Regeren is geen kunst" titelt Vrij Ne
derland en als je de keuzen van de ex
cellenties ziet is deze schalkse waardering 
met onterecht. Al zitten er tussen de 
namen enkele ,,namen" Een ets van Lu-
cebert, en van Piet van Loo een krachtig 
Gezicht op Ameland Maar de Karel Appel 
uit het kantoor van de bijwijlen bevlogen 
Jan Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) is 
maar een afleggertje van wat de man (die 
beweerde dat hij maar wat aanmoddert) 
in zijn beste jaren heeft samengekletst. 

De hoofdvogel van goede smaak wordt 
afgeschoten door minister-president Wim 
Kok Hij vaardigde een staaltje huisvlijt van 
zijn dame af, drie weefsels van wol en zijde 
achter glas. Nou moe! 

Helemaal uit de toon vallen de heren die 

ateliers waar men kunstwerken produ
ceert voor de toeristische indrustrie en 
waarmee zwarte medemensen hier bij 
nacht de cafés en dancings afdweilen 
De rest van de tentoonstelling zullen we 
maar best zo laten Regeren blijkt in
derdaad geen kunst te zijn 
Het valt toch altijd op dat er, ook bij ons, zo 
weinig politici zijn die vertrouwd zijn met 
kunst in het algemeen en met plastische 
kunsten in het biezonder. De konterfeit-
sels waarmee de heren Eyskens, Daems en 
Annemans ons recentelijk verbouwereer
den staven deze boude bewering. 

Dit mankement kwam tot uiting toen de 
Vlaamse parlementsleden hun publiek 
langs de kunstwerken in het nieuwe 
Vlaams Parlement loodsten. Wat daar aan 

platitudes werd uitgekraamd grenst aan 
het kabareteske. 
Gelukkig hadden de dames en heren een 
spiekbriefje mee om zich, als echte po
litici, uit slag te trekken wanneer een 
onverlaat toch wat uitleg vroeg. De merk
waardigste uitspraak werd uit de mond 
Herman Suykerbuyk (CVP) genoteerd. 
Staande voor wat gemakkelijkshalve ,,een 
modern kunstwerk" heet zei de man-
,,Naar 't schijnt moet iedereen zelf de 
betekenis van een modern kunstwerk in
vullen." 

De lezer weet dat onze Willy Kuijpers altijd 
op z'n pootjes valt, ook voor het kunst
werk van Liliane Vertessen, een citaat in 
groen neon-licht Kuijpers gaf het voor
beeld door voor het kunstwerk te gaan 
zitten, raadde zijn gevolg aan dat ook te 
doen en sneed de vragen de pas met 
volgende woorden- „Ca rustig zitten, laat 
het kunstwerk op u Inwerken en stel 
daarbij met te veel vragen " Nog niet zo'n 
slechte benadenng van een kunstobjekt 
Toen groene Vera Dua haar gevolg de 
trapzaal liet bewonderen nep ze zelfzeker 
uit ,,Eklektische stijl!" Het gevolg stond in 
vervoering voor het parlementslid dat 
met zo'n kennis van zaken sprak. ,,Enfin, 
zo staat het hier toch op mijn papiertje, 't 
Zal dus wel juist zijn, zeker'" 
ik stel voor dat het Hollandse projekt hier 
eens overgedaan wordt Elk Vlaams par
lementslid mag zijn/haar lievelingskunst-
werk uitstallen Waarom niet in een zaal 
van het Vlaams Parlement? 
Wat zouden wij al niet aan kitsch te zien 
krijgen"? Of vergissen wij ons' Is voor onze 
parlementsleden regeren wél een kunst"? 
Of is deze vragen stellen, een bewijs van 
anti-politiek? 

R.Asmus 
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in ons aller belang 

DE 
DORPSSTRAAT 

IS DE 

NIET 

en studie van de lokale partij-afdelingen in 

Vlaanderen anno '94 levert niet zo'n fraai 

beeld op van de VU. Maar kon dat anders? 

4 G E M E E N T E • 

Met Agalev als tegenpool, de groenen 
haakten in de helft van de gemeenten 
waar er kontakten waren al voor het 
eerste gesprek af, toonde de VU zich het 
meest bereid tot onderhandelen (in 82% 

De gemeentelUke volksunie 
Er wordt wel eens gezegd dat de kracht en 
de macht van een politieke partij bij haar 
lokale afdelingen berust. In een boeiend 
boekje peilden enkele politologen naar de 
eigenheid van de lokale afdelingen van de 
Vlaamse partijen, naar hun bereidheid tot 
samenwerking met andere partijen, naar 
de wijze waarop de meerderheid in de 
gemeenteraad gevormd wordt, etc. De 

Dorpsstraat is de Wetstraat niet geeft een 
verhelderend beeld van de politiek op het 
gemeentelijke niveau. We vlooiden het 
voor U uit om tot een definitie te komen 
van wie en wat doorging als de "ach
terban" van de Volksunie. 
Doorging, inderdaad. Want een belang
rijke voorafgaandelijke opmerking be
treft het tijdstip waarop het onderzoek 
plaatsvond. Deze schriftelijke enquête bij 
plaatselijke partij verantwoordelijken, lo
kale voorzitters en woordvoerders werd 
uitgevoerd in de zomer van 1994, net 
voor de gemeenteverkiezmgen van 1994. 
Voor de VU is dit tijdstip van bijzonder 
belang, omdat de partij na het overlopen 
van enkele vooraanstaanden een erg 
moeilijke periode doormaakte. 

VANDEMEULEBROUCKE 

Vooral in de maanden voorafgaand aan 
de Europese verkiezingen werd de Volks
unie door veel politieke waarzeggers en 
andere opiniepeilers ten dode opgeschre
ven. Pas na het behoud van de Europese 
zetel vinjaak Vandemeulebroucke op 12 
juni keerde het tij, al waren de daar
opvolgende gemeenteraadsverkiezingen 
van 9 oktober een teleurstelling. In die zin 
onderbouwt De Dorpsstraat met hard 
cijfermateriaal wat de meeste VU-ers toen 
met de ellebogen aanvoelden. 

Zoals de terugval van 174 ('88) naar 109 
gemeenten waar de VU in 1994 nog 
onder de naam Volksunie opkwam. Ze
ventig procent van de afdelingen kende in 
de periode '88-'94 een terugval van het 
ledenaantal. Op de vraag of er de maan
den die de gemeenteverkiezingen voor
afgingen kontakten waren geweest met 
andere partijen om gezamenlijk op te 
komen, antwoordden haast drie op vier 
VU-ers positief. Bij de ondervraagden van 
Agalev, de tweede "meest gegeeerde" 
partner, was dat slechts de helft. 

VNOS op TV1 

het Vlaams Parlemen 
Vanaf 16 maart is het hart van politiek Vlaan
deren nu ook letterlijk zichtbaar Die dag 
opent het nieuwe Vlaams Parlementsgebouw 
z'n deuren in hartje Brussel 
De Vlaams-Natlonale Omroepstlchting 
(VNOS) neemt u mee voor een kijk voor en 
achter de schermen van het nieuwe Vlaams 
Parlement U krijgt een beeldverslag van de 
openingsgebeuren tijdens het weekend van 
16 en 17 maart e k. Maar ook- een beknopte 
historische terugblik op de gestage groei van 
het Parlement als autonome wetgevende 
Instelling. En - nog belangrijker - een gesprek 
met de VU-f raktle over haar politiek antwoord 
op de uitdagingen van morgen. Met, naast 
fraktlevoorzltter Paul Van Grembergen, on
der meer ook Johan Sauwens, Kris Van DIjck, 
Chris Vandenbroeke en Jean-Marie Bogaert. 

Een nieuwe lente voor het Vlaams Parlement. 
Informerend, opiniërend én natuurlijk niette 
missen. 

c®' Afspraak op maandag 25 maart, BRTN - TV 
1 om 22u50. Een programma van de Vlaams-
Nationale Omroepstichting (VNOS). 
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van de gemeenten waar er kontakten 
waren) over samenwerkingsvormen. Ge
schillen over de lijstsamenstelling lever
den bij deze besprekingen volgens de VU-
ers veruit de meeste moeilijkheden op. 
Ideologische verschillen, geschillen over 
konkrete programmapunten, afspraken 
voor na de verkiezingen of slechte per
soonlijke verhoudingen vormden voor de 
VU-ers veel minder een breekpunt. 
Kortom, de VU toonde zich een groot 
voorstander van het afsluiten van kartels. 
Geen wonder dat de VU in 84% van de 
kartels waaronder nationale partijen 
schuilgingen, een van de betrokken par
tijen was. Vanuit het nationaal bestuur 
van de CVP werd in die tijd aange
drongen op kontakten met de VU. Om
gekeerd was minder het geval: bij de 
kartelvorming kwam de CVP bij de VU 
pas op de derde plaats, na de VLD en de 
SE 

Hoe ziet, in vergelijking met andere lo
kale partij-afdelingen, het beeld van de 
modale VU-afdeling eruit? Niet zo heel 
erg verschillend. De VU-afdeling blijkt 
veel strikter dan alle andere partij-af
delingen haar eigen statuten te respek-
teren. Geen enkele VU-er verklaarde dat 
zijn of haar afdeling de statuten slechts 
"min of meer" respekteert; een mening 
die bvb. vier op tien VLD-ers erop na
houden. 

In 1994 was het aktiviteitenaanbod van 
de VU-afdelingen als volgt verdeeld (tus
sen haakjes vermelden we enkele op
vallende gegevens over andere partijen): 
36% organiseerde een politiek debat 
(Agalev: 19%, SP: 52%), 30% ging op 
daguitstap (SP: 37%, CVP: 15%), 53% 
nodigde een nationale mandataris uit 
voor een babbel (Vlaams Blok: 75%), 
13% organiseerde een bal (Agalev: 6%, 
VLD: 45%), 31% deed aan dienstbetoon 
(SP: 74%, Agalev: 2%), 57% spijsde hon-
gerigen op een of ander eetfestijn (VLD 
en SP: 66%). 

TAALPARTIJ 

De VU onderscheidde zich weinig van de 
meeste andere partijen in het belang dat 
de ondervraagden hechtten aan politieke 
tema's. Slechts op één tema onderscheidt 
de VU zich van de andere politieke par
tijen, het Vlaams Blok dan nog uitge
zonderd: de taal. Voor alle andere tema's 
(bvb. ruimtehjke ordening, kuituur, so

ciale zaken, belastingen, migranten, on
derwijs, milieu, participatie, propere han
den, etc.) stelden de onderzoekers bij de 
VU-afdelingen grote onderlinge verschil
len vast. Op een waardeschaal van mi
nimum O en maximum 3 hechtte de VU 
relatief groot belang (2,5 of meer) aan 
volgende tema's: ruimtelijke ordening, 
leefmilieu, participatie, veiUgheid, pro
pere handen en verkeersveiligheid. Maar 
voor al die tema's moet ze die grote 
belangstelling delen met minstens drie 
andere partijen. 

Een voor de VU interessant onderzoeks
gegeven vormt tenslotte het aangaan van 
bestuursakkoorden. Uit De Dorpsstraat 

blijkt dat kleine partijen (Agalev en VU) 
hierbij het vaakst gerold worden. Op
vallend is bvb. dat de VU veeleer na dan 
voor de gemeenteraadsverkiezingen aan 
de koalitiegesprekken deelneemt. In te
genstelling tot andere partijen, die zich 
vaak tot stembusafspraken laten verlei
den vooraleer de kiezer zich heeft uit
gesproken, kan men dit beschouwen als 
een uiting van propere politiek. 
Maar volgens Johan Ackaert zou dit erop 
kunnen wijzen dat de VU in heel wat 
gevallen pas in laatste instantie als "de-
panneur" bij koahtiegesprekken betrok
ken wordt. En de VU werd verder in 
16,7% van de gevallen waar ze onder
handelde over een bestuursakkoord op de 
valreep nog gewipt. Geen enkele partij 
skoort op dit weinig aantrekkelijke kri-
terium hoger. Omgekeerd slaagde de VU 
er slechts in 7,5% van de gevallen in een 
dreigende oppositiekuur af te wenden. 
Een "krachttoer" waarin de traditionele 
partijen de VU de loef afstaken. 
Wanneer men uit De Dorpsstraat het 
totaalbeeld van de doorsnee VU-afdeling 
anno '94 voor ogen houdt, kan men 
moeilijk entoesiast worden. Op het lokale 
niveau kwam de VU naar voren als een 
partij die programmatorisch een cen
trumpositie bekleedde, en door andere 
partijen erg gegeerd was voor herver
kavelingsoperaties. De VU toonde zich 
tevens bereid om veel water in de wijn te 
doen om kartels aan te gaan of in een 
meerderheid te stappen. Deze eigen
schappen kenschetsen lokale partij-afde
lingen in nood. Ze werden door sommige 
waarnemers trouwens ook aan de VU op 
het nationale niveau toegeschreven. 
Meer dan 300.000 kiezers riepen de VU 
op 21 mei 1995 op om uit het dal te 
kruipen. De partij lijkt daar volop mee 
bezig. AI is dat, voorlopig tenminste, een 
vaststelling met onze ellebogen. 

(pdj) 

c» De dorpsstraat is de Wetstraat niet. Jo 

Buelens en Kris Deschouwer (red.). 

VUB Press, Brussel, 1996, 127 blz, 

595 fr. 



breken van zelfs maar de minste politieke 
moed bij de plaatselijke VLD-afdeling 
haar raadslid voor de keuze te stellen. 
De VU wijst in deze trouwens ook naar de 
voorbereidende, parlementaire werken 
bij de totstandkoming van de Nieuwe 
Gemeentewet, die volgens haar de geest 

Mechels VLD-raadslid liever op 
de motor dan in de raad 

VU-Mechelen wenst het VLD-gemeen-
teraadslid LudwigNeefs alle sukses toe op 
zijn motortocht naar Kaapstad, die hij 
begin april zal aanvatten. 
Toch heeft de VU terzake enkele be
denkingen. 

Dhr. Neefs, die amper 15 maanden als 
gemeenteraadslid zetelt, zal maandenlang 
afwezig blijven uit de gemeenteraad. Zijn 
VLD-afdeling laat dus toe dat een mid
dellange periode een pak kiezers on-
vertegenwoordigd zijn en dat haar fraktie 
onvolledig zetelen zal. 

Nochtans heeft de VLD steeds de mond 
vol over rechtstreekse demokratie en de 
betrokkenheid van de burgers bij het 
beleid, om nog maar te zwijgen over het te 
pas en (vooral) te onpas hanteren van het 
begrip „politieke kuituur". Bovendien 
kan de vraag gesteld worden met welke 
motivatie dhr. Neefs zetelt als gemeen
teraadslid, als hij deze taak ondergeschikt 
acht aan zijn andere aktiviteiten. Het 
eeuwenoude Vlaamse spreekwoord „kie
zen of delen" indachtig, komt dit voor de 
VU-afdeling Mechelen voor als het ont-

van deze wet perfekt weergeeft. Of
schoon nog niet opgenomen in de letter 
van de wet, werd daarm voorzien in de 
tijdelijke vervanging van die gemeen
teraadsleden die wegens arbeids- of an
dere omstandigheden maandenlang hun 
ambt oningevuld laten. Dat dit nog steeds 
niet als dusdanig in de letter van de wet 
staat is o.m. te wijten aan de te ver
wachten regionalisering van de Gemeen
tewet, zodat men op federaal vlak hieraan 
niets meer veranderen wil. 

(mh) 

vu-oppositie domineert 
gemeenteraad van Erpe-iviere 

Op dinsdag 12 maart j.1., uitgerekend de 
dag waarop minister L. Peeters de 
Vlaamse gemeenten waarschuwde tegen 
een overhaaste beslissing over het Elec-
trabeldossier, stond in Erpe-Mere het 
punt aan de dagorde om de nieuwe 
statuten van de gemengde interkommu-
nale voor energiedistributie goed te keu
ren. 

Vóór de zitting kregen de vertegenwoor
digers van Intergem (gemengde) ruim
schoots de gelegenheid om hun dossier te 
bepleiten. VU-fraktieleider/aw Caudron 

verdedigde het partijstandpunt van de 
vergelijkende studie tussen de voor- en 
nadelen van de gemengde en de zuivere 
interkommunale. Als tegengewicht 
voelde hij zich geroepen om de voordelen 
van de zuivere in de verf te zetten. Na een 
lange diskussie moest de meerderheid 
noodgedwongen het VU-voorstel aan
vaarden om het punt te verdagen en op de 
volgende gemeenteraad de woordvoer
ders van de zuivere interkommunale 
eveneens de kans te geven ook hun klok te 
laten horen. Voor de aankoop van een 
grasmaaier schrijft de gemeente een aan
besteding uit. Waarom zou zij niet het
zelfde doen voor een beslissing waar vele 
miljoenen mee gemoeid zijn en de ge
meente voor achttien jaar bindt! 

MILIEU EN TEWERKSTELLING 

Tijdens een tweede interpellatie trok 

Caudron heftig van leer tegen het illegaal 

Jan Caudron 

en milieubelastend storten van massa's 
afval in natuurgebieden in Erpe-Mere. 
Ook een autokerkhof dat het landschap 
ontsiert, de ondergrond vergiftigt en de 
woonbuurt verpest, werd op de korrel 
genomen. De VLD-burgemeester en de 
milieuschepen die een opportunistisch 
gedoogbeleid en medeplichtigheid werd 
verweten kregen het hard te verduren. Zij 
hebben nogmaals bewezen dat de vrees 
voor het verlies van enkele stemmen 
(dienstbetoon) zwaarder weegt dan het 
voeren van een degelijk natuur- en mi
lieubeleid. De raadsleden/a« De Vuyst en 
Erwin De jonge ondersteunden deze in
terpellatie met bijkomende argumenten 
en voorbeelden. Vermeldenswaard is ook 

dat de VU-fraktie een KMO-zone van 
acht hektare in Erpe goedkeurde. Jan De 
Vuyst verdedigde die KMO-zone in de 
hoop dat daarmee definitief zou afgezien 
worden van de uitbreiding van de in
dustrieterreinen Steenberg 2. 
Raadslid Christina Smekens die tijdens 
een vorige zitting de oprichting van een 
brandweerpost had verdedigd, was die 
dag verontschuldigd wegens het over
lijden van haar vader. Onze oprechte 
deelneming in de rouw. 

Rouw 
te i\/lortsel 

Op 9 maart hebben we afscheid ge
nomen van André Veron. 
Als trouw VU-lid in IVIortsel, ool< na de 
verhuizing naar Kalfort-Puurs, kenden 
we hem als een diep overtuigd de-
mol<ratisch Vlaams-nationalist. 
Zijn overtuiging bracht hem als jonge 
twintiger in de cel. Echtgenote Rosa en 
dochter Vera moesten 5 jaren wachten 
op zijn vrijlating. 
André bleef zijn idealen trouw, en op 
zijn eigen bescheiden manier onder
steunde hij de Vlaamse ontvoogdings-
strijd. 
Voor zijn trouw zullen wij hem altijd 
dankbaar blijven. 
Wij betuigen onze innige deelneming 
aan Rosa, die hem de laatste jaren zo 
liefdevol heeft verzorgd. 
Ons medeleven gaat ook uit naar ons 
bestuurslid Vera, haar echtgenoot Piet 
en hun kinderen. 

De regionale VU-krant 

Mobiliteit 
in Vlaanderen 

De Volksunie-afdeling van Destelbergen-Heusden or
ganiseert i.s m de Dr. Coossenaertskring van Des-
telbergen een gespreksavond over Mobiliteit in Vlaan
deren Deze gaat door op donderdag 28 maart a s om 
20u. in de Gemeenteschool, Dendermonde Steenweg 
462 te Destelbergen. 
Omdat mobiliteit een belangrijk gegeven in onze 
persoonlijke vrijheidsbelevlng vormt stellen de in-
nchters zich enkele vragen 
- Hoe lang kunnen we onze onbeperkte bewegings
vrijheid nog volhouden? 
- Rijden we ons vast, of loopt het allemaal zo'n vaart 
met? 
- Zijn er realistische alternatieven? 
De avond wordt gekoórdineerd door Siegfried Bracke, 
BRTN-nieuwsdienst 
Volgende gastsprekers verlenen hun medewerking 
- voor de Mobiliteitcel van het Vlaamse Gewest Luc 
De Ryck, 
- een afgevaardigde van AROHM, afdeling Ruimtelijke 
Planning, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
- Karel Van Hoorebeke (VU), 
- De Lijn, Oost-Vlaanderen, directie dienst Marke
ting; 
- een lid van de Bond Trein, Tram, Bus-gebruikers 

Deze konfrontatie met specialisten wordt beslist een 
boeiende avond. 
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Herman Lauwers 

Dit heeft, zegt Herman Lauwers, grote 
konsekwenties omdat in de meeste cur
ricula de licentiejaren meer dan 50% 
keuzevakken bevatten. Indien men deze 
interpretatie ruim hanteert kan men er 
zelfs van uitgaan dat haast de hele tweede 
cyclus uit keuzevakken bestaat, vermits 
bijna alle departementen in hun licenties 
specialisatierichting oprichten. 
Er was volgens de VU-parlementariër een 
dubbel belang in het geding. 
Enerzijds leek het hem principieel be
langrijk dat Vlaamse studenten het recht 
behouden om - mits beperkte uitzon
deringen - in het Nederlandss onder
wezen te worden. Onze befaamde en 
nagestreefde meertaligheid hoeft immers 
niet in te houden dat dit ook een we-
tenschappelijk-akademische meertalig
heid is, op het niveau van licentiaat-
studenten. Temeer daar vele afgestudeer
den later leerkracht aardrijkskunde, bi
ologie of fysica worden in het hoger 
secundair onderwijs. 
Anderzijds dreigt de verschraling van het 

I Nederlands, wanneer de akademische en 
I wetenschappelijke voertaal méér en méér 
~ het Engels wordt. „Ik hoef de minister er 

wellicht niet op te wijzen dat een kul-
tuurtaal óók een wetenschapstaai moet 
zijn om te weerstaan aan een dreigende 
evolutie naar een Europees onderscheid 

Sluipende 
verengelsing 

terpretatie gedaan te hebben. „Maar het ook op hen van toepassing achten", zei 

Op vraag van VUJO-Universiteit Ant
werpen interpelleerde Herman Lauwers 
de minister van Onderwijs, Luc Van den 
Bossche over de langzaam sluipende ver
engelsing van de licentiejaren. Blijkbaar 
zijn er ook aan andere universiteiten 
klachten. 

Nogal wat professoren en docenten gaan 
hier al te graag op in, omdat ze dan hun 
Engelstalige syllabi en gepubliceerde ar
tikels ook kunnen gebruiken voor spe
cifieke programma's voor buitenlanders 
en het hen ook meer internationale uit
straling geeft. 

Om die reden had een dekaan van een 
Vlaamse Universiteit de studentenafge
vaardigden kleinzieligheid en bekrom
penheid verweten, toen ze dit op een 
fakulteitsraad aankloegen. En hij had het 
gezag van de regeringskommissaris in
geroepen, die de Engelstaligheid van keu
zevakken in de tweede cyclus (licenties) 
zou toegestaan hebben. 

tussen drie internationale talen en diverse 
.regionale talen", aldus Lauwers. 
Minister Van den Bossche verklaarde zich 
volmondig akkoord met die visie. Hij 
somde de vijf voorziene uitzonderingen 
op de Nederlandstaligheid op, en zei zeer 
nadrukkelijk dat deze limitatief is en niet 
„naar analogie" kan uitgebreid worden. 
„Bovendien heeft een licentiestudent 
steeds het recht om examens in het Ne
derlands af te leggen, zelfs indien een 
kollege of seminarie door een buiten
landse hoogleraar werd gegeven of bij
voorbeeld deel uitmaakt van een post-
graduaat-programma", voegde hij er aan 
toe. 

Docenten mogen wel eigen of andere 
vreemdtalige publikaties als leerstof aan
bieden, maar moeten ze wel toelichten of 
bespreken in het Nederlands. 
Van den Bossche had zijn regeringskom
missaris hierover uitleg gevraagd, en deze 
ontkende formeel ooit ergens zulke in-

Vlaamse hoofdstad 
Vervolg van bh. 1 

Brussel als vestiging van het Vlaams 
parlement letterlijk zot: "Het is volstrekt 
irrationeel te verwachten dat er in de 21ste 
eeuw naast Frans nog Nederlands zal worden 
gesproken in Brussel. Het zal worden 
verdrongen door het Engels." 

De opening van het Vlaams parlement 
vormde ook voor La Libre de aanleiding om 
de Vlaamse politieke klasse aan te raden zich 
in Brussel niet agressief oi arrogant te 
gedragen, want dan zal Brussel het Vlaams 
parlement, "dit vreemde en tegenwerkende 
wezen niet lang op zijn grondgebied dulden". 
In een interview met deze krant noemde 
PRL-voorzitter Louis Michel de PRL-FDF-
alliantie de beste wal tegen het uiteenvallen 

van het land, omdat ze een front van verzet 
vormt. 

Michel ziet in de uitspraken of het 
gedrag van zijn Brussels minister Hasquin 
"niets agressiefs, en niets dat niet in het 
regeerakkoord van de Brusselse meerderheid 
voorkomt". Diezelfde dag raakte bekend dat 
Hasquin een kontrakt afsloot met de RTBf-
radio Bruxelles-Capitale om 
verkeersinformatie in en over Brussel te 
geven. De BRTN werd niet benaderd, 
hoewel overheidsberichtgeving in Brussel in 
twee talen dient te gebeuren. 

De Vlaamse hoofdstad staat ter 
diskussie. En daarmee de overleving van de 
Vlamingen in Brussel. De Vlaamse politieke 
verantwoordelijken moeten daartegen meer 
in het geweer brengen dan charme-operaties. 

is niet uitgesloten dat professoren een 
beoordeling over een andere situatie 
(bvb. bij doctoraat opleidingen of ingeval 
het om een specifiek voor buitenlanders 
bedoelde curriculum gaat) bij uitbreiding 

hij. 
„Ik ga niet de fout maken van mijn 
Nederlandse kollega Ritzen", verzekerde 
hij. „Universiteiten die zich niet strikt 
houden aan de limitatieve uitzonderingen 

OOST-VLAANDEREN 
zo. 24 maart CENT: stadswande

ling ,,ln de voetsporen van Gentse vrou
wen". Verzamelen om 14u.30 aan stand
beek Jacob van Artevelde, Vrijdagmarkt. 
Leden van VSC vetalen 200 fr., niet-leden 
250 fr. De wandeling duurt tot ong. 17u.30 
(met korte onderbreking). Org. Vlaamse 
Vrouwengroep Sint-Amandsberg en Vrije 
Scrhijversakademie Gent. 

Dl. 26 maart SINT-NIKLAAS: Dia 
voordracht door Adriaan De Roover over 
Catalonië, schatkamer van de Romaanse 
kunst. Om 20u. in de Sted. Biblioteek, 
H.Heymanpiein. Toegang: DF-leden en 
DJP-ers 80 fr., niet-leden 120 fr. Org.: DF-
Sint-Niklaas. 

Wo. 27 maart CENT: Seniorenaca-
medie Gent organiseert voordracht met 
Frank Seberechts over,,leder zijn zwarte". 
Om 14U.30 in RUG, Gehoorzaal 410 (4de 
verdieping), Blandijnberg te Cent. Toe
gang: 50 fr. voor leden WVC en Roden-
bachfonds, niet-leden: 100 fr. Info: Oswald 
van Ooteghem, 09/230.72.87. 

WO. 27 maart SINT-NIKLAAS: 
Spreek- en luisterzitting ,,IVIoet het se
cundair onderwijs hervormd worden?". 
Om 20u. in de stedelijke openbare bibli
oteek, H.Heymanpiein 3. Org.: Wase Werk
groep Onderwijs en Vormingscentrum Lo-
dewijk Dosfel, info: Nelly Maes, tel. 
03/772.65.05, fax 03/772.65.06. 

DO. 28 maart DESTELBERCEN: Ge-
spreksavond over IVlobiliteit in Vlaanderen. 
Om 20u. in de gemeenteschool, Dender-
monde Steenweg 462. M.m.v. Luc De Ryck, 
Karel Van Hoorebeke, De Lijn, AROHM en 
een lid van de Bond Trein-Tram-Busge-
brutkers. Org.: vu-Destelbergen-Heusden. 

ZO. 31 maart SINT-NIKLAAS: 
46ste Bormsdag. Om 11u. Bormsmis in 
Collegekerk van St.Jozef Klein Seminarie 
(bij Grote iviarkt). Met homilie door e.h. H. 
Waterschoot. Amnestlemis dr. St.Niklaas-
koor met solozang door C. Vlaene en S. 
Waltens. Om 15u. in zaal Het Centrum 
(Grote Markt 40): Jongeren-overleg; Ten
toonstelling in de stadsbiblioteek tot 17u. 

Vr. 5 april BELSELE-WAAS: Na re
pressie-kruisweg (18U.30) om 20u. in CC 
DE Klavers, St.-Andriesstraat: Bormsevo-
katie. Met Nationaal Vlaams Teater. Kaarten 
via vzw Bormskomitee (03/776.59.45). 

Za. 13 april AAICEM: Eetfestijn 
van vu-Burst-Bambrugge-Aaigem. van 
18u.30tot 22u. In zaal Torengalm. Dorp te 
Aaigem. Ook op 14/4 van 11u.30 tot 15u. 
info: Jan De Vuyst (053/62.32.80). 

ZO. 14 aprii NIEUWERKERKEN: 
Volksunle-Lentefeest met uitgebreid koud 
buffet. Doorlopend van l lu.30 tot 15u. In 
zaal Volkskring, Dorpsplein 15a. Kaarten en 
info: Herwig Van Wllderode 
(053/77.03.11). Org.: VU-Aalst/ Hofstade/ 
Erembodegem-Centrum/ Gijzegem/ Nieu
werkerken/ Moorsel/ Herdersem. 

za. 27 april DEINZE: Familie-uit
stap naar Voeren, per autobus. Vertrek 
Deinze-station om 7u.30. Geleide bezoe
ken en maaltijden inbegrepen: 1.300 of 
1.500 fr. (kinderen resp. 600 of 875 fr). 
Info bij Maurice Waelkens, Pachthofstr. 17, 
tel. 386.34.15. Org.: Coossenaertskring 
Deinze. 

ZO. 28 april LAARNE-KALKEN: 
Jaarlijkse gezinsuitstap naar het oude Bra
bantse Land van Edingen, voor leden en 
sympatisanten van vu-Laarne-Kalken. In
schrijven en info: Frank Van Imschoot, 
09/369.50.45. 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 21 maart IZECEM: Bar Aca

demie Muziek & Woord, Kruisstraat 13, om 
20u.: werken voor Artsen Zonder Grenzen 
in Mozambique. Voordracht met dia's door 
Veerie Vanlerberghe. Toegang 50 fr., abo's 
gratis. Org.: VSVK. 

DO. 21 maart BRUGGE: Dagujtstap 
met VVVG-Brugge naar Brussel. Verzame
len om 8u.15 voorkant station Brugge. Met 
bezoek aan VUM te Groot-Bijgaarden, en 
aan Brussel o.l.v. Paul De Ridder. 

Info en inschrijving: VVVG-Brugge 
(050/59.99.53). 

za. 13 april ROESELARE: Mead 
Day,,Kennismaking met Ierland". In 't Laag 
Plafond, Noordstraat 211. Vanaf 14u.: 
Ierse pub, tentoonstelling lerland-Vlaan-
deren, Ierse produkten en infostand toe
risme. Vanaf 18u. Iers aperitieven. Vanaf 
19U.30 mis inschrijving voor 15/4 Ierse 
stew -I- 1 Iers biertje. Jam-sessie. Kostprijs 
450 fr. info: Gijs & Greet 051/24.84.98. 
Org.: VCLD-FVK-Rodenbachkring. 

DO. 21 maart KORTRIJK: Mark 
Grammens spreek( over ,,Europa tussen 
Oost en West". Om 20u. in Kredietbank, 
Leiestraat 21. Org.: Hendrik Brugmans
kring. Info: Hilda Douchy-Comeyne 
(056/21.04.04). 

Zo. 24 maart DAMME: Een wan
deling in Lapscheure (7 km), in hoofd
zakelijk beschermd natuurgebied. Verterk 
om 15u. Nadien oliebollen inzaai Heldewijs. 
Deelname: 50 fr. Info en inschrijving voor 
20/3 bij Reinhilde Verbruggen 
(050/50.06.04). Org.: VU-Damme. 

WO. 27 maart BRUGGE: Voor 
dracht met fotomateriaal over ,,Relatie 
grootouders-kleinkinderen". Om 15u. in 
Magdalenazaal, Violierstraat 7. Org.: VVVG-
Brugge. 

vr. 29 maart iZECEM: Groenten-
kaarting t.v.v. Vlanajo. Vanaf 18u. in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. ook op 
30/3 vanaf 17u. 

DO. 11 april IZECEIW: Plantijnzaal 
openbare bib. om 20u.: De kunstenaars
kolonies van Latem en Worpswede. Voor
dracht met dia's door Erik Vandewalle. 
Toegang 50 fr, abo's gratis. Org.: vsvK. 

Vr. 12 april IZECEIM: Vlaams Huis 
vanaf 20u.: tweede kaarting. Ook op 14/4 
vanaf 10u. Org.: Kaartersclub De Vlaamse 
Vrienden. 

za. 13 april iZECEM: Org. van ge
leid bezoek (14u.30) aan tentoonstelling 
,,Sint-Martens-Latem - Worpswede 1880-
1914, twee kunstenaarskolonies', in het 
museum van Deinze en de Leiestreek. Info: 
Erik Vandewalle (051/30.26.70). Org.: 
VSVK. 

ZO. 14 april BRUGGE: VUJO-arr 
Brugge organiseert een fietstocht door
heen de Brugse regio (40 km), vertrek om 
14u. aan restaurant 't Leitje In ver-As-
sebroek. Info: Zeger Collier (050/82.38.87 
na 18U.30 of 02/519.86.50 kantooruren). 

zo. 14 april IZECEIM: Vlaams Huis, 
om 13U.30: verzamelen voor wandeling te 
Wildenburg. Org.: Wandelclub Vlaams 
Huis. 

Dl. 16 april IZECEM: De Drie Ge
zellen om I5u.: Bea Dewalsche over ,,De 
Gouden Eeuw van de Vlaamse Primitie
ven". Org.: WVG-lzegem. 

Dl. 16 april IZECEM: De Drie Ge
zellen om 20u.: aromaterapie in de huis-
apoteek. Org.: FVV-lzegem. 

WO. 17 april OOSTENDE: Vege
tarisch koken door mevr Annie Vanhee. 
Om 20u. in Trefcentrum, Aartshertog-
straat 4. Ook op 24/4. Deelname: 1.000 fr 



van het dekreet kunnen hun subsidies 

verhezen.". 
En op de vraag van Lauwers of dit dus óók 

inhoudt dat Vlaamse hcentiestudenten 
niet hoeven te aanvaarden dat keuze

vakken door een Nederlandstalige docent 

toch in het Engels worden gedoceerd 

omwille van Erasmusstudenten, ant

woordde hij zonder omwegen: „Zo is 

het!". 

voor 2 lessen (kooklessen en maaltijden 
Inbegr.) Vooraf inschrijven! Org.: FVK-Ro-
denbachfonds Oostende. 

vr. 19 april IZECEM: Organisatie 
van een vrouwenweekin in de Kempen van 
19 t/m 21 april. Org.: FVV-lzegem. 

zo. 21 april LEDECEM: Vanaf 
l lu.30 arr. VU-Lentefeest in Feestzaal Cy
cloon, St.Pietersstraat 11 n.a.v. 30 jaar VU-
Ledegem. Toespraak door Bert Anciaux. 
Kaarten feestmenu (500 fr., kinderen 250 
fr.) bij alle bestuursleden. Gratis kinder
opvang. 

vr. 26 april TIELT: Om 20u. in De 
Scene van het CC Cildhof: Bertje komt zo... 
Algemeen voorzitter Bert Anciaux oog In 
oog met de Tieltse jeugd over het uit-
gangsleven, drugsproblematiek, week
endverkeer.. Inkom gratis. Org.: VU-Tielt. 

VLAAMS-BRABANT: 
I vr. 22 maart BREE: Zangavond in 

de Cambrinus in Bree-Centrum. Vanaf 20u. 
Org.: IJzerbedevaartkomitee. 

m za. 23 maart LEMBEEK: 20ste 
Haantjeskermis. Van 17u.30tot22u.inzaal 
De Kring, Steven de Waelplaats. Ook op 
24/3 van l lu.30 tot 17u. Org.: VU-Lem-
beek. 

za. 23 maart DIEST: FW-busuit-
stap naar Namen. Vertrek om 8u.15 Diest-
parking GB/tussen op- en afrit. Aankomst 
om I0u. te Namen. Bezoek aan katedraal 
van St.Aubain, middagmaal, museum Fé-
licien Rops, stadswandeling met gids, ont
moeting met ,,Band", broodjesmaaltijd. 
Deelname: 1.100 fr. op rek.nr. 447-
0066531-11 van FVV, Bennesteeg 2, 9000 
Gent. Info: 09/223.38.83. 

Za. 23 maart LEUVEN: FW-bus-
uitstap naar Namen. Vertrek om 8u.45 
Leuven-station. Aankomst om lOu. te Na
men. Bezoek aan katedraal van St.Aubain, 
middagmaal, museum Félicien Rops, stad
wandeling met gids, ontmoeting met 
,,Band", broodjesmaaltijd. Deelname: 
1.100 fr op rek.nr. 447-0066531-11 van 
FVV, Bennesteeg 2, 9000 Cent. info: 
09/223.38.83. 

WO. 27 maart HEEMBEEK: Debat 
over drugs en armoede. Om 20u. in de 
refter van zaal Familla, Frans Vekemans-
straat 131, Neder-over-Heembeek. Org.: 
vu-Heembeek-lviutsaard-Haren. 

Za. 30 maart ASSE: Jaarlijks eten
tje van VU-Groot-Asse. Vanaf 18u. in „De 
Toverfluit", Gemeenteplein te Asse. Ook op 
31/3 van 11U.30 tot 16u. en op 1/4 vanaf 
18u. 

zo. 14 april DIECEM: Jaarlijks spa-
gettifestljn van VU-afd. Diegem. Van 12 tot 
20u. in zaal Gildehuis, Kosterstraat 1 (ach
ter de kerk). 

vr 19 april HEEMBEEK: Algemene 
VU-kwIs (politiek, muziek, wetenschap, 
puzzels, fotoreeks, film & video...) onder 
presentatie van alg. voorzitter Bert An
ciaux. Om 20u. in Refter Familla, Fr. Ve-
kemansstraat 131. Ploegen van max. 5 
personen. Aantal ploegen beperkt tot 25! 
Deelname: 400 f r. vóór 15/4, daarna 500 fr. 
(rek.nr. 428-40533551-51). Talrijke prij
zen. 

za. 27 april GRIMBERGEN.- Jaarlijks 
lente-etentje van VU-Grimbergen. Vanaf 
17U.30 in sporthal De Singel, te Strom-
beek-Bever. Ook op 28/4 van I1u.30 tot 
15u. Info en inschrijving: Annemie De-
doncker (02/267.37.93). 

LIMBURG 
za. 25 maart BILZEN: FW-bus-

uitstap naar Namen. Vertrek om 7u.45 
Bilzen Parking GB/tussen op- en afrit. Aan
komst om I0u. te Namen. Bezoek aan 
katedraal van St.Aubain, middagmaal, mu
seum Félicien Rops, stadwandeling met 
gids, ontmoeting met ,,Band", broodjes
maaltijd. Deelname: 1.100 fr. op rek.nr. 
447-0066531-11 van FVV, Bennesteeg 2, 
9000 Gent. Info: 09/223.38.83. 

Za. 25 maart TESSENDERLO: FVV-
busuitstap naar Namen. Vertrek om 8u.15 
parking GB te Diest. Meer info zie 23/3 
Bilzen. 

zo. 24 maart BEVERST-SCHOON-
BEEK: VU-Beverst-Schoonbeek nodigt uit 
voor een begeleide natuurwandeling o.l.v. 
Natura Limburg-gids E. Stevens. Start om 
14u. aan kerk van Beverst, wandeling rich
ting Pruinveld naar bossen van Schoon
beek. Iedereen welkom. 

vr. 29 maart HEUSDEN-ZOLDER: 
Anita Wellens-Purnal over de 4de Vrou
wenconferentie in China. Om 20u. in het 
Cultuurcentrum, Dekenstraat40. Org.: VU-
werkgroep West-Llmburg i.s.m. Dosfel. 

Dl. 2 april GENK: Gespreksavond 
met Annemie Van de Casteele. Om 20u. in 
Taverne De Slagmolen, Slagmolenweg te 
Genk. Toegang gratis. Org.: Limburgse 
Volksuniejongeren. 

ANTWERPEN 

Za. 25 maart EDECEM: Kaas- en 
Bieravond van VUJO-Antwerpen. Vanaf 
20u. in Drie Eiken, Drie Eikenstraat 128. 
Inschrijven bij bestuursleden. Info: 
Maarten De Baer (03/231.55.36). 

zo. 24 maart WOMMELGEM: Mu
zikale brunch in Salons Lantaernhof, Ter-
nesselei 202 te Wommelgem. De voor
stelling begint om I0u.30. Met toespraak 
door Frank Seberechts. Deelname: leden 
500 fr., niet-leden 600 fn Org.: KK. Jan 
Puimège. Info en inschrijving: Ward Her-
bosch, 03/353.68.94 of Rita Castermans, 
03/321.22.64. 

WO. 27 maart BROECHEM: Om 
20U.30 in de Heksenketel, Massenhoven-
sesteenweg 57. Voordracht door Walter 
Luyten over de Baskische kwestie (met 
dia's). Inkom gratis. Org.: VU-Groot-Ranst. 

Za. 50 maart ANTWERPEN: FVV-
busuitstap naar Namen. Vertrek om 8u.15 
Berchem-station. Aankomst om lOu. te 
Namen. Bezoek aan katedraal van St.Au
bain, middagmaal, museum Félicien Rops, 
stadwandeling met gids, ontmoeting met 
,,Band", broodjesmaaltijd. Deelname: 
1.100 fr. op rek.nr. 447-0066531-11 van 
FVV, Bennesteeg 2, 9000 Cent. info: 
09/223.38.83. 

za. 50 maart EDECEM: om 20u. in 
zaal Elzenhof, Kerkplein (Elsdonk): 14de 
Volkszangavond ,,Kom zing met mij". Toe
gang 200 fr vvK-kaarten: Robert Maes 
(03/457.12.03) Of Karel Degrijse 
(03/449.82.12). Org.: VNSE i.s.m. KK & 
FVV 

za. 50 maart BERLAAR: Eerste vu-
schepenbal van schepenen Gustaaf Cey-
semans en Walter Luyten. In Zaal Familie. 
Met Discobar. vanaf 21u. Inkom 150 fn.vvk. 
100 fr (482.11.93). 

za. 50 maart BOECHOUT-
VREMDE: Kleding-inzamelaktie vanaf 9u. 's 
morgens voor Koerdistan. Info: Koen 
T'Sijen (03/454.48.03). 

za. 50 maart BOECHOUT-
VREMDE: vu-eetfestijn voor leden en sym-
patisanten in Kasteel Fruithof, om 20u. info 
en inschrijvingen: Koen T'Sijen, 
03/454.48.03. 

Za. 50 maart BERCHEM: Daguit-
stap naar Namen. Zie Antwerpen. Info: 
09/223.38.83. 

za. 50 maart NIJLEN: Vlaamse 
Kring Kempenland bakt heerlijke panne-
koeken in lokaal Kempenland. Ook op zon
dag 31 maart. Telkens van 13 tot 20u. 

Vlaams parlement: 
een positieve start 

Na afloop van het VU-partij bestuur van 
maandag jl . werd volgende persmededeling 
verspreid: 
„Het partijbestuur van de Volksunie stelt met 
voldoening vast dat met de opening van het 
nieuwe Vlaams Parlement niet alleen voor 
een mooie behuizing voor de rechtstreeks 
verkozen Vlaamse Parlementsleden is ge
zorgd. Er bleek tevens een vrij grote eens
gezindheid om met dit Vlaams Parlement te 
streven naar verdere noodzakelijke stappen 
in de staatshervorming. 
Voor de Volksunie gaat de vaste wil om de 
huidige bevoegdheden zo goed mogelijk in 
te vullen en maksimaai te benutten hand in 
hand met het streven naar meer macht en 

invloed voor het Vlaams Parlement. Vlaan
deren moet nog een aantal bijkomende be
voegdheden en instrumenten verwerven om 
ten volle werk te kunnen maken van welzijn 
en welvaart. Hierover bleek het voorbije 
weekend een vrij grote eensgezindheid te 
bestaan. De VU hoopt dat deze intenties niet 
verdwijnen met de feestroes en dat er in de 
kommissie Staatshervorming van het Vlaams 
Parlement konstruktief kan gewerkt worden 
aan een konkrete strategie om in het prach
tige gebouw nog meer essentiële beslis
singen te kunnen nemen. De Vlamingen 
moeten voelen dat hun parlement daad
werkelijk de problemen waar ze dagelijks mee 
gekonfronteerd worden, kan aanpakken." 

Bormsdag 
te Sint-Niklaas 

Op zondag 31 maart a.s. (Palmzondag) 
gaat te Sint-Niklaas de 46ste Bormsdag 
door. 

Om 11 u. is er een Bormsmis in de Kol-
legekerk van het Sint-Jozef-Klein-Semi-
narie met homilie door e.h. Herman 
Waterschoot en koncelebratie door e.h. 
Frans Hens en diaken André De Boever. 
De Amnestiemis wordt opgeluisterd door 
het Sint-Niklaaskoor o.l.v. Yvonne Char-
lier met solozang door Carine Viaene en 
Simon Waltens. 

Om 15u. is er in zaal Het Centrum aan de 
Grote Markt 40 te Sint-Niklaas een open 
„Jongeren-Overleg" i.v.m. Borms- en 
Lutgartjaar. 

Te Belsele organiseert men op Goede 
Vrijdag 5 april a.s. de voorstelling „Dr. 
August Borms. Een leven voor Vlaan
deren". Een edukatieve en historische 

evokatie onder een regie van Oswalt 
Kielemoes. Deze voorstelling van het Na
tionaal Vlaams Theater begint om 20u. 
aan CC De Klavers, Sint-Andriesstraat 
(na de repressie-kruisweg om 18u.30). 
c& Info: Bormskomitee en Bormstverk-

groep Waasland, Baenslandstraat 41 

te 9100 Sint-Niklaas, tel. 

031776.59.45. 

zoekertjes 
• Te Koop - Caravan Wilk. 2 è 3 
personen. KontrolevriJ. Grote voor
tent Levooz; kleine wintertent Le-
vooz. Vraagprijs: 110.000 fr. Tel. 
02/262.00.29. 

• FVK-Rodenbachfonds werft een 
voltijds edukatief medewerker aan 
voor een periode van 6 maanden 
(1 april-30 september'96). Profiel: 

univ. onderwijs (geschiedenis, 
kunstgeschiedenis, pol. en soc. 
wet., germaanse, kommunikatiewe-
tenschappen),' Vlaams-nationalis
tisch, kommunikatief en kreatief. 
Standplaats: Cent. Info en sollici
taties vóór 20 maart: FVK-Roden
bachfonds, Bennesteeg 4, 9000 
Cent, tel. 09/223.77.42; fax 
09/223.71.87. 

50 WlJ-lezers gratis naar Elixir d'Anvers 
De merkwaardige kortfilm Elixir d'Anvers kan door 50 V\/IJ-lezers gratis bekeken worden. Wat moet 
u doen? 
U vult onderstaande bon volledig In en stuurt (of faxt) hem naar Redaktie WIJ, Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel. Fax: 02/219.97.25. 
De eerste 50 inzenders worden verwittigd. De film wordt gedraaid in Calypso-Antwerpen, 
Quellinstraat 1. 

Terugsturen of faxen naar Redai(tie WU, Barriltadenplein 12,1000 Brussel 
Fax: 02/219.97.25. 

9 



Ratte Vynckeprijs voor 
massaspel-auteur 

DEZE WEEK IN 

De Volksunie van Zedelgem richt op zondag 31 
maart a.s. haar zevende Ratte Vincl<eprijs uit. Dit 
keer gaat de prijs (een geldsom van 5.000 f r 
geschonken door VU-schepen voor Kuituur Eddy 
De Wispelaere) naar ignace Goethals. 
Met het door hem bedacht, geschreven en ge
regisseerd massaspel ,,Wij, het Krakkevolk" heeft 
hij niet alleen de leden van de werkgroep „Mas
saspel, Wij het Krakkevolk-130 jaar kerkwijding", 
maar de hele Veldegemse bevolking een nooit 

gekend gevoel van samenhorigheid bezorgd, en 
een manifestatie op touw gezet die ver buiten de 
grenzen van zijn deelgemeente weerklank vond. 
Dit alles was enkel een gevolg van zijn jarenlange 
inzet op kultureel en zeker ook maatschappelijk 
gebied, zoals zijn engagement voor de kansarmen, 
de derde wereld en binnen de basisgroepen. 
De uitreiking vindt plaats op 31 maart om 11u. in 
de zaal van café 't Strooyhof, Rembertstraat te 
Veldegem. 
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SERIE "ONTDEK FRANKRIJK" 
"Champagne-Ardennes" 

KNACK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK 
EN VACATURE, NU TE KOOP! 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e G u l d e n Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

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

^ DEVRIESE > 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

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

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi) hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 

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 J /» • "99 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

1 0 k m Oostende 
De Haan 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTSESTCENWEG 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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HETSEN 
Fijne midweek superweekend 

3 Nachten G 
Luxe kamer, stilte gratis, R 

3x gastronomiscli A 
half pensioen, bierdegustatie, T 

Normandische pannekoek l 
met koffie, s 

tevens fietsen ter beschikking etc... 
6.500 fr. per persoon 10 Km van 

de laatste dag uw kamer Brugge & 
tot IS.OOu. Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Ti 
Knip me uit = 

fles champagne 

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. 

Hotel De Stokerij Oudenburg 
Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 

Bel voor folder maar,wees er vlug bij!!! 5? 

ZAKENKANTOOR 

MARTENS-DE KEGEL 

N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 
054/33.43.47 

<a»uwappgiii»vooi<»g<ysi 

GELDPLMTSINGEN 

LENINGEN 

VERZEKERINGEN 



D e biologische landbouw biedt een aantal niet te 

verwaarlozen voordelen, die niet alleen een 

gunstig effekt hebben op het milieu, maar tegelijk de 

produktie kunnen handhaven. 

Een pleidooi voor meer gezondheid. 

Deze uitgave van de Bond Beter Leef
milieu (BBL), bescheiden „Cahier 19" 
genoemd, is een zeer ernstig werk. Zo'n 
werk is uiteraard niet te lezen als een 
boeiende roman, maar bevat een schat 
aan gegevens, waar zelfs de gangbare 
Landbouwwetenschap niet omheen kan. 

een ruime vruchrwisseling en het gebruik 
van resistente variëteiten. Aangezien er 
geen (fosfaat) kunstmest gebruikt wordt, 
treedt er langs die weg geen verspreiding 
van zware metalen op. 

Vermesting. De biologische land- en | 
tuinbouw werkt met gerijpte organische "̂  

Op zoek naar een duurzame landbouw 
Onze vrienden van de BBL zullen het ons 
niet kwalijk nemen dat wij af en toe, bij 
deze bespreking, andere klemtonen wil
len leggen. 

„Zware metalen worden tot op heden 
legaal gemengd met de diverse kracht
voeders. De auteurs stellen voor die, in 
lengte van tijd, volledig weg te laten. Dit 
met een goed onderbouwde bewijsvoe
ring, zoals trouwens overal in dit boek. 
Pesticiden zijn nadelig voor het milieu, 
lucht en bodemwater en vervuilen ons 
voedsel." 

In dit boek sneert men terecht naar de 
genetische manipulatie die de jongste tijd 
o.a. aangewend wordt om gevoeligheid 
van gewassen voor pesticiden uit te scha
kelen. Het gebruik van methylbromide 
als bodemontsmetter draagt bij tot de 
aantasting van de ozonlaag. Goed dat dit 
hier nog maar eens beklemtoond wordt. 
Pesticiden-residu's zijn alom aanwezig in 
ons voedselpakket; in water, fruit en 
groenten, zuivelprodukten, vlees en 
vleeswaren, vis, eieren, enz. 
Een specifiek aspekt van pesticiden is het 
vermogen tot bio-akkumulatie in de 
voedselketen. De nog steeds toegelaten 
organo-chloorverbindingen stapelen zich 
op in vetten. Tot een diepte van 30 mater 
wordt de norm inzake pesticidengehalte 
in het drinkwater overschreden. Wat dan 
met ondiepe waterlagen en de opervlak-
tewaters!? 

DUURZAME LANDBOUW 

Biologische landbouw. Deze staat on
getwijfeld dichtst tegen wat we in dit 
raport gedefinieerd hebben als „duur
zame landbouw". Het is een landbouw-
metode die onder haar doelstellingen 
expliciet de zorg om het milieu en de 
innerlijke kwaliteit van land- en tuin-
bouwprodukten telt. Biologische land- en 
tuinbouwers zijn onderworpen aan een 
strikt lastenboek, dat nu sinds 1991, 
althans voor de plantaardige produktie, 
ook in een EU verordening is opgenomen 
en door de EU wordt gekontroleerd. 
Hieronder enkele korte besprekingen per 
tema: 

De verspreiding is zeer goed, want er 
worden geen chemische bestrijdingsmid
delen gebruikt. In plaats daarvan komt er 

mesten, zoals kompost of toch wat voor-
verkomposteerde stalmest. De voedende 
mineralen zijn in deze meststoffen beter 
gebonden dan aan het organisch ma
teriaal in drijfmest, zodat bij opbrengsten 
op het land minder uitspoeling optreedt. 
Integendeel, ze dragen bij tot de hu-
musopbouw. Dit is een vrij stabiel ma
teriaal dat slechts langzaam kan worden 
afgebroken, zodat ook op langere termijn 
het risiko op uitspoeling van mineralen 
vermindert. 

Verzuring. De biologische landbouw 
vereist dat de dieren kunnen buiten lo
pen. Dit houdt in, o.a. een niet te ver
mijden ammoniak-emissie; ook een ge
ringere varkensstapel zal kunnen aan
gehouden worden. 

Landbeslag. Soms liggen de opbren-
sten lager dan in de gangbare landbouw 
zodat meer oppervlakte moet besteed 
worden voor een zelfde produktie. Dit is 
minder tot niet het geval in de tuinbouw. 
Dit hoeft echter geen nadeel te zijn: de 
bioloigsche land- en tuinbouw beschikt 
nog over andere troeven. Ook kan de 
produktiviteit in de biologische land
bouw bij intenser wetenschappelijk on
derzoek nog toenemen, voor zover de 
bereidheid hiervoor bestaat vanuit de 
gangbare landbouwwetenschap. Ander
zijds zal de gangbare landbouw bij on
gewijzigde uitbating steeds meer gaan 
lijden onder de door haar veroorzaakte 
problemen. 

Broeikaseffekt. Zeer goed, want vol
ledige grondgebondenheid in de veehou
derij, zodat er geen overbodig transport 
is, en geen gebruik van kunstmest in de 
akkerbouw en tuinbouw, zodat het in-
direkte energieverbruik heel wat lager 
ligt. Voor de glasteelt hgt het anders, 
hoewel daar beperkingen mogelijk zijn. 

Biodiversiteit. Door het achterwege 
blijven van pesticiden en de ruimere 
vruchtwisseling ontstaat een aantrekke
lijke biotoop voor andere planten en 
dieren. 

Erosie. Zeer goed: het werken aan een 
voldoende voorraad bodemhumus en een 
intens bodemleven is net een van de 
pijlers van de biologische landbouw. Er 
heeft geen diepe grondbewerking plaats. 
Het gebruik van gerijpte, organische 

meststoffen biedt een goede voorziening 
in organisch materiaal, hetgeen de struk-
tuur van het bodemmateriaal ten goede 
komt. Problemen als bodemerosie of ver-
slemping zullen minder voorkomen. 
Dit laatste zeker wanneer men maïs gaat 
vervangen door alternatieve kuilvoeders 
en tussenzaai van ondergewassen bij maïs 
verplichtend stelt! 

Wij willen onze vrienden van de BBL 
graag en van harte feliciteren met deze 

bijzondere „cahier", de resultante van 
gedegen wetenschappelijk onderzoek. 
Zeer aan te raden voor al wie met land- en 
tuinbouw en met milieu te maken heeft. 
En dat hebben we toch allemaal? 

Rik Dedapper 
c& op zoek naar een duurzame land

bouw. Stefaan Claeys. Uitg.: Bond Beter 

Leefmilieu, Overwinningsstraat 26, 

1060 Brussel. Tel. 02/539.22.17. 118 
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De dirigenten Nil<olaus Harnoncourt en Va
ler/ Cergiev zijn op loet eerste gezicht an
tipoden: een schijnbaar koele Duitser te
genover een gepassioneerde Rus. Toch 
hebben ze raakpunten, want beide leveren 
ze baanbrekend werk. Zo Harnoncourt in de 
uitvoeringspraktijk van o.m. Bach en Beet
hoven, zo Gergiev met zijn vertolking van bij 
ons vergeten of onbekende Russische 
opera's. 
Binnen éénzelfde week staan ze voor ons. 
Harnoncourt werd ooit door Karajan weg
gehoond en uit het heiligdom Salzburg 
weggehouden Maar ,,het cellistje" ging 
zijn eigen weg, begon in handschriften en 
dokumenten te pluizen en kwam tot een 
interpretatie die een breuk betekende met 

Drang en idylle. Harnoncourt verrast ons 
door zijn soms felle aanpak en zijn lang
durige pauzes Dus wel eens meer Har
noncourt dan Haydn, maar geen versleten 
refrein. Barbara Bonney, een van de meest 
taientrijke sopranen van deze tijd, brengt 
als tussenspel met grote inleving en spon
taan als een opwellende bron drie aria's van 
Haydn Want ook in het dramatische is 
Haydn ongewoon. 
Valery Cergiev is een flamboyante man. Zijn 
interesse voor opera en simfonie komt tot 
uiting in het programma dat hij kiest voor 
zijn Rotterdams Filharmonisch orkest: Wag
ner, de meester en Bruckner, de aanbidder, 
verbonden door een eenzijdige verenng, 
verbonden ook door een voorkeur voor 

Pioniers 
zijn voorgangers. Bach bv. ging nu veel 
transparanter en dynamischer klinken, hij 
kreeg meer reliëf en kwam in de buurt van 
Rembrandts clair-obscur. Uiteraard droeg 
het gebruik van autentieke, historische in
strumenten tot die benadering bij. 
Op het programma in Brussel staat papa 
Haydn. Die is voor Harnoncourt echter met 
meer brave vlijt, maar mens van vlees en 
bloed. De musici van het Concentus Mu
sicus uit Wenen volgen de meester op zijn 
wenken. Zo wordt de simfonie n° 51 (met 
als ondertitel „Het hoornsignaal") ingezet 
en afgesloten met een fel martiaal sein 
terwijl daartussenin tema's en variaties 
dooreenvloeien als rolden ze vanzelf uit 
Haydns pen. Wolkenloos dus en luchthartig, 
maar gebracht met veel vaart, de simfonie 
n° 52 zoekt haar weg tussen Sturm und 

kleurrijke orkestratie met een hoofdrol voor 
de koperblazers, en een streven naar het 
monumentale, het grootse, bij Wagner he
roïsch, bij Bruckner religieus getint. 
Gergiev tekent in de ouverture en de bac-
chanale uit ,,Tannhaüser" het spannings
veld tussen de geestelijke en de zinnelijke 
liefde. Bruckners negende en laatste sim
fonie IS een onvoltooide zwanezang. ,,Dem 
lieben Gott", zo luidt de opdracht. Een 
gebed als levensprogramma, een katedraal 
als vorm, een orgel als register, een koraal 
als melodie. Cergiev brengt een uitvoering 
die al deze facetten bevat. En wanneer het 
adagio uitdeint in verstilde hoorns en strij
kers, maakt de massieve katedraal plaats 
voor de ascese van een romaanse abdij. 

(wdb) 
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D e Algemene Raad van het RIZIV dient elk jaar 

een rapport te maken over de „eenvormige 

toepassing van de wetgeving in heel het land" met 

betrekking tot de uitgaven in de gezondheidszorgen. 

De werkgroep-]adot, die hiermee belast is, bracht 

onlangs zijn derde rapport uit. 

• SOCIALE ZEKERHEID 4 

Het 3de 
rapport Jadot 

geeft meer 
verfUnde, 

maar 
onvolledige 
resultaten. 

De uitgaven-
verschillen 

tussen 
Vlaanderen en 

Wallonië 
nemen af, 

maar ze 
blijven soms 

te groot. 

mogelijk de financiële stromen die de 
gezondheidssektor kenmerkten te ont
leden. Onmiskenbaar een positieve evo
lutie. Toch blijft het schrijnend dat be-

g paalde instanties, zoals het ministerie 
I voor Volksgezondheid en sommige ver

zekeringsinstellingen, nog steeds niet be
reid zijn hun gegevens vlot ter beschik
king van de werkgroep te stellen. Over de 

DE VASTSTELLINGEN 

De voorbije jaren is men er in geslaagd de 
uitgavenexplosie in de gezondheidszor
gen aan banden te leggen. Deels gebeurde 
dit door het vastleggen van enveloppes en 
het bepalen van profielen. Daarnaast ech
ter moeten we de vraag stellen in hoe
verre de uitgavenbeheersing niet vooral 

Splitsing gezondheidszorgen rijpt 
De konklusies van het derde rapport-
Jadot leidden reeds tot de meest uit
eenlopende stellingen. De transfer van 
Vlaanderen naar Wallonië zou afnemen 
en het zou in de eerste plaats Brussel zijn 
waar een massale medische overkon-
sumptie plaatsvindt. Het gebruik van een 
aantal kriteria zou een totaal ander licht 
op de diskussie werpen. Tegenstanders 
van de federalisering maken van de 
hoogst bedenkelijke gegevens maar al te 
graag gebruik. 

In een uitgebreide nota maakten Annemie 
Van de Casteele en Patrick Vankrun-
kelsven een kritische ontleding van het 
rapport. 

Tijdens de dialoog van gemeenschap tot 
gemeenschap in de zomer van 1992 
stuitte de VU-eis om de transfers aan een 
onderzoek te onderwerpen op een hevig 
„njet" van de Franstaligen. 
De VU maakte later haar steun voor het 
Sint-Michielsakkoord afhankelijk van het 
nemen van een reeks maatregelen om de 
transfers weg te werken. Daaruit vloeide 
de oprichting van de werkgroep-Jadot 
voort. Het dossier Transfers was daarmee, 
voorzichtig maar onomkeerbaar, ge
opend. 

Het eerste verslag-Jadot dat in december 
'93 het licht zag bevestigde reeds on
dubbelzinnig de vermoedens omtrent het 
bestaan van met te rechtvaardigen uit-
gavenverschillen. Toenmahg SP-voorzit-
ter Frank Vandenbroucke dreigde met de 
„spoedige splitsing van deze brok van de 
Sociale Zekerheid" als de minister van 
Sociale Zaken niet vlug met maatregelen 
over de brug kwam. 

Een tweede verslag werd eind '94 aan de 
Algemene Raad van het RIZIV voor
gelegd. Opvallend was de hevige kom-
munautaire opstoot die in de pre-elek-
torale periode vanuit de CVP-frakties 
werd gevoerd. De CVP-ers eisten toen dat 
de werkgroep binnen het half jaar een 
nieuw rapport zou opmaken én dat de 
regering onmiddellijk maatregelen nam 
om de misbruiken tegen te gaan. Sinds
dien werd van die eisen niets meer ge
hoord. 

VLAAMSE OVERKONSUMPTIE? 

Over de gebruikte onderzoeksmetode 
valt één en ander te zeggen. Het cij
fermateriaal dat door de werkgroep 
wordt aangewend wordt steeds verfijn
der. Dat maakt het langzaam maar zeker 

ruim 170.000 NMBS-rechthebbenden, 
goed voor méér dan 9 miljard uitgaven, is 
in de hele studie geen spoor te beken
nen. 

Ook van de uitgaven voor de genees
middelen die men in de apoteken ver
krijgt is dit jaar niets meer terug te vinden. 
Het gaat nochtans om een totale kost van 
méér dan 46 miljard, waarin de vorige 
jaren Vlaanderen heel wat spaarzamer 
was dan Wallonië. 

Te gek wordt het helemaal wanneer we
tenschappers worden ingeschakeld om te 
bewijzen dat Vlaanderen eigenlijk te veel 
uitgeeft. De studies die werden uitge
voerd door de professoeren Schokkaert 
(KUL) en Kestens (ELB-Dulbea) handel
den oorspronkelijk over de financiële 
verantwoordelijkheid van de ziekenfond
sen. Het uitbreiden van dit onderzoek 
naar de problematiek van de regionale 
verschillen is hoogst betwistbaar. Er 
wordt bewust verwarring geschapen. 
Dat kriteria als leeftijd en geslacht een 
zekere invloed hebben op het gebruik van 
gezondheidszorgen is een objektief ge
geven. Het „aantal zorgverstrekkers" in 
een regio zal ongetwijfeld de medische 
konsumptie beïnvloeden. Dit is echter 
een verklaring voor de meeruitgave en 
helemaal geen verantwoording! Als we de 
logika van de studie volgen wil dit zeggen 
dat Vlaanderen eigenlijk 863 miljoen 
minder zou mogen besteden omwille van 
het feit dat er in Vlaanderen minder 
geneesheren zijn! De wereld op zijn 
kop. 

Dat we met deze opvatting niet alleen 
staan bewijst overigens een interessante 
nota van het ACV die we in de bijlagen 
van het rapport konden terugvinden. 
Daarin lezen we o.m.: „We wensen het 
standpunt te verdedigen dat alleen ver
schillen in het gezondheidsrisiko aan
vaardbaar zijn." en „Concentratie van 
het medisch aanbod of verschillen in de 
medische praktijk zijn geen objectieve 
verantwoording van uitgavenverschil-
len... Socio-economische factoren kun
nen aanzien worden als benadering van 
het gezondheidsrisico, niet echter als de
finitie van dit risico". 

gebeurd is op de rug van de patiënten 
door middel van de verhoging van het 
remgeld. 

De ondoorzichtigheid van de financiering 
van de ziekenhuizen zorgt ervoor dat daar 
minder wordt ingegrepen. 
Het blijkt dat het remgeld voor de eer-
stelijnszorg tot de hoogste van Europa 
mag gerekend worden. Uit onderzoek 
leren we dat mensen het bezoek aan de 
huisarts uitstellen omwille van de hoge 
kostprijs. 

De uitgavenverschillen Vlaanderen-Wal-
lonië nemen af... 

De voorbije jaren daalden de uitgaven-
verschillen tussen Vlaanderen en Wal
lonië (tabel 1). Dit in hoofdzaak in de 
ambulante zorgverlening. De uitgaven 
stegen vooral in Brabant (Brussel). 
Tabel 1 

Vlaanderen 

Wallonië 

Brabant 

1992 

94 

108 

101 

1993 

% 

106 

101 

1994 

96 

102 

106 

... maar het verschil blijft betekenisvol 
In de 'algemene regeling' bedraagt de 
gemiddelde uitgave per rechthebbende, 
in absolute cijfers en in verhouding tot het 
gemiddelde (tabel 2). 
Dit houdt in dat Vlaanderen 1.478 fr. per 
rechthebbende, of samen 7,3 miljard, 
minder uitgeeft dan het gemiddelde. Wal
lonië geeft 700 miljoen méér uit. In 
Brussel loopt dit op tot 6,6 miljard. 

- Bij de 'gewone verzekerden' blijft een 
verschil van méér dan 10% bestaan in de 
algemene regeling en 15% bij de zelf
standigen tussen Vlaanderen en Wallonië. 
Daar het om vergelijkbare groepen gaat 
kunnen deze verschillen niet verklaard 
worden door alle mogelijke aangehaalde 
„verklarende kriteria". 

- Een belangrijk uitgavenverschil blijft bv. 
ook bestaan in de verpleegdagprijs. In het 
gedeelte dat we daarvan kennen („Volks
gezondheid" blijft immers de meeste ge
gevens achterhouden) liep het verschil 
per rechthebbende op van 197 fr. (8,5%) 
in '89 tot 294 fr. (8,3%) in '93. 
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Tabel 2 

Vlaanderen 

Wallonië 

Brussel 

Totaal 

ambulant 

16,632 

16,847 

20 012 

17.015 

98 

99 

117 

100 

gehospita
liseerd 

17,235 

i»741 

23 714 

18 330 

94 

102 

129 

100 

totaal 

33 867 

35 588 

43 735 

35.345 

96 

101 

124 

100 

- Er IS onmiskenbaar een verschil m 
medische kuituur tussen Vlaanderen en 
Wallonië In Wallonië bli]ven de kate-
gorieen medische beeldvorming, klini
sche biologie en speciale verstrekkingen 
zeer hoog boven het nationale gemid
delde scoren. Het betreft sektoren waarin 
een model van gezondheidszorgen met 
hoge technologsiche inbreng voorop 
staat. 

In Vlaanderen daarentegen scoren thuis
verzorging, daghospitahsatie, ambulante 
kinesiterapie, het beschut wonen, nier-
dialyse thuis of in een speciaal centrum, 
merkelijk hoger dan het nationaal ge
middelde. Het IS duidelijk dat hier sprake 
is van een keuze voor een ander model 
van zorgverlening. 

Risiko voor Vlaamse rekuperatiebewe-

ging? 

In absolutie cijfers groeiden de uitgaven 
in Vlaanderen (algemene regeling) van 
129.5 miljard in 1992 tot 139.4 miljard in 
1994 (tabel 3). Daarmee blijft Vlaanderen 
het toegestane ritme aanhouden. 
Tabel 3 

Vlaanderen 

Wallonië 

Brabant 

1992 

100 

100 

100 

1993 

105 

102 

104 

1994 

108 

101 

110 

Het IS echter best mogelijk dat er binnen 
bepaalde sektoren een soort rekupera-
tiebeweging aan de gang is. De medische 
overproduktie, ook in Vlaanderen, is het 
rechtstreeks gevolg van een prestatie
geneeskunde die tot misbruiken uitno
digt. Ziekenhuizen worden medische fa
brieken waarbij de duurste technische 
prestaties te pas en te onpas worden 
uitgevoerd én door het RIZIV terug
betaald. En dit ondanks enveloppesys-
temen en profielenkommissies. 

POLITIEKE KONKLUSIES 

1. De Volksunie heeft er, door de eisen die 
ze stelde ter gelegenheid van de realisatie 
van het Sint-Michielsakkoord, voor ge
zorgd dat het dossier van de transfers op 
het vlak van de uitgaven in de gezond
heidszorg op tafel kwam Een begin van 
remediering werd op gang gebracht. De 
klok kan met meer worden terugge
draaid. 

2 De uitgavenverschiUen tussen Vlaan
deren en Wallonië nemen af. Toch blijven 
op belangrijke terreinen grote uitgaven-
verschillen bestaan. 

3. We moeten er ons voor hoeden dat het 
gelijk leggen van de lat tussen Vlaanderen 
en Wallonië zou gebeuren door het aan
zwengelen van een Vlaamse rekupera-
tiebeweging. 

Een uitgavenbeheersing in de gezond
heidszorg blijft nodig en mag niet ge
realiseerd worden enkel en alleen op de 
rug van de patiënten. Alle betrokkenen 
moeten hun verantwoordelijkheid dra
gen; ziekenfondsen, zorgverstrekkers én 
patiënten. 

4. De historische verschillen moeten ver
der systematisch worden weggewerkt. De 
kommissie-Jadot moet daarvoor haar 
werkzaamheden onverminderd voortzet
ten en suggesties formuleren. Het is daar
bij onaanvaardbaar dat instanties met hun 
volle medewerking zouden verlenen om 
de noodzakelijke verzameling van ge
gevens mogelijk te maken. 

WIJ kunnen evenmin aanvaarden dat met-
relevante kriteria worden gebruikt om 
UitgavenverschiUen te verantwoorden. 

- De UitgavenverschiUen die voortvloeien 
uit een verschillende medische kuituur 
zijn verdedigbaar maar moeten stoelen op 
een eigen beleid en eigen verantwoor
delijkheid. Vlaanderen moet de moge
lijkheid krijgen om een eigen model van 
gezondheidszorgen te ontwikkelen waar 
hooggespecialiseerde technologische ge
neeskunde voorbehouden blijft voor ern
stige patologieen en waar de aandacht 
uitgaat naar de eerstelijnszorg en pre
ventie. 

- Daarvoor moeten de gezondheidszor
gen worden gekommunautariseerd door 
homogene bevoegdheidspakketten sa
men te brengen en de Sociale Zekerheid 
te organiseren volgens de principes van 
het twee-pijlersysteem. Het toekennen 
van de verantwoordelijkheid aan Vlaan
deren en Wallonië kan leiden tot een 
efficiënter en spaarzamer middelenver-
bruik 

Men zal zich herinneren dat de voort
durende diskussies rond het gelijk leggen 
van de lat in het onderwijs uiteindelijk 
geleid hebben tot de federalisering van de 
hele onderwijsmaterie in 1989. De onwal 
bij de Franstahgen om toen het spel 

korrekt te spelen en tijdig de tering naar 
de nering te zetten (o.m. de diskussies 
rond de leerlingenaantallen...) leiden 
vandaag tot een malaise m de Franstalige 
onderwijswereld. 

5. Naast het dossier van de transfers die 
ontstaan als gevolg van uitgavenverschil-
len blijft het belangrijke dossier van de 
transfers als gevolg van de inkomsten
verschillen aktueel. Solidariteit tussen de 
deelstaten is verantwoord. Vlaanderen 
wil deze plicht tot solidariteit met ont
lopen. Ze dient echter georganiseerd te 
worden op basis van vooraf gemaakte en 
duidelijke afspraken. 

6. Het verminderen van de uitgaven-
verschillen tussen Vlaanderen en Wal
lonië leidt bij sommigen tot de verkeerde 
pohtieke konklusie dat de problemen 

onduidelijkheid. Terwijl Luc Van den 
Brande zijn pleidooien voor homogene 
bevoegdheidspakketten verder zet en er 
in de Schnkkelnota een Vlaams rege
ringsstandpunt van maakt heeft de CVP 
in senator CantiUon een pleitbezorgster 
voor een unitaire gezondheidszorg ge
vonden. Onder het mom van de in
dividuele solidariteit moet de bestaande 
situatie gebetonneerd worden. 
WIJ zijn van mening dat de werkzaam
heden van de kommissie-Jadot het dos
sier van de splitsing van de gezond
heidszorgen rijp maken. Als de transfers 
inderdaad geen probleem meer vormen, 
dan kunnen zij alvast met meer als ar
gument gebruikt worden om de splitsing 
tegen te gaan. 

Koen Van Caimere 

Annemie van de Casteele 

opgelost zijn en bij de de-federahsering 
van de gezondheidszorgen op de lange 
baan kan worden geschoven. 
De Vlaamse socialisten plooien terug op 
een door de PS afgedwongen unitaris-
tische refleks. Van de stoere houding die 
Frank Vandenbroucke destijds aannam 
blijft met veel meer over. De SP-ers Van 
Velthoven en Vermassen beweren dat er 
geen reden meer is om de de-federahsring 
van de gezondheidszorgen op gang te 
brengen. 
De CVP blinkt nog maar eens uit door 

Patrick Vankrunkelsven 

De medische 
overproduictie 
ook In 

Vlaanderen, Is 
het gevolg 
van prestatie
geneeskunde. « 

Aanvragen: 
De ontleding van het rapport-Jadot 
Het volledige dossier „Het rapport-Jadot een kri
tische analyse" van Annemie Van de Casteele en 
Patnck Vankrunkelsven is onmisbare lektuur voor wie 
de evolutie omtrent de splitsing van de gezond
heidszorgen wil volgen Het is te verkrijgen op vol
gend adres VU-Kamer- en Senaatsfraktie t a v Koen 
Van Caimere, Leuvenseweg 21 1008 Brussel tel 
02/519 86 51 
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ELIXIR D'ANVERS 

Onder leiding van Robbe De Hert worden zes Antwerp$e his-
tori$che verhalen verteld. De film vangt aan op de tonen van „Ik 
wil vannacht in de straten verdwalen" van Wanne$ Van De Velde, 
Dan giet Andrê (een ongeloofwaardige Felice) een groepje 
Hollandse toeristen door de Antwerpse geschiedenis. 
De film begint met „Tanchelijn" van regisseur Boris f aval Conen. 
De ketter heeft Antwerpen bijna in zijn macht en ah ultieme 
uitdaging zal hij trouwen met een levensgroot Mariabeeld. Maar de 
bisschop beeft een moordenaar uitgezonden om de ketter een kopje 
kleiner maken. 

NIEUW IN DE BIOS 
„Balthasar de Croote" gaat over het einde van een Hollands 
zakenman wiens kapitaal groter werd geschat dan dat van de hele 
Qostindische Compagnie. Regisseur Nathalie Deklerck laat haar 
verhaal in een vuurwerk eindigen. 
„Hendrik Conscience" van Tom Van Qverberghe; heeft als tema 
bet verbieden van boeken en het doden van auteurs. 
Régisseur Wim Symoens maakte de slapstick „Mannequin d'An-
vers". Het gaat over een Vlissingse schipper die naar Antwerpen 
komt om er een „Mannequin dAnvers" te kopen. 
Het beste verhaal lijkt e«i „Opstand am de Riedijk" in een regie 

van Wolke Kluppell. De Riedijk was een oord van ontucht. Luxe 

hoer Nele ontketent een opstand. 

Het verhaal „Van Schoonbeke" van Filip Van Neygbem handelt 

over een brouwer die door korruptie een bijna volledig monopolie 

krijgt over proper water voor zijn bierhandel. 

Sterke vertolkingen van Eugene Bervoets, Ann Saelens, Chris 
Lomme, Michael Pas enjaak Van Assche. Ook niet-Antwerpenaan 
kunnen plezier beleven aan dit stukje Antwerpse geschiedenis, 

Willem Sneer 

^0 vrijkaarten liggen voor WlJ-lems klaar, 

Over the idgS: 

onthutsende f lim 
over tieners aan de 
rand van de 

maatschappij, 
zat. 23 maart, TV 1 
om 23U.25. 

De Leo op TV? 

>&=# Pleladen: Passage Wannes Van de Velde staat 
centraal In deze editie van het muzikaal magazine van 
Fred Brouwers. De keuze van de muziek en de liedjes 
is erg gevarieerd, een bewijs van de veelzijdigheid van 
Wannes. Praatgaste Is Martine Sanders. Zon. 24 
maart, TV 2 om 22u.i5 

'ïfe=# The Oscars Vanacht worden in Los Angeles de 
jaarlijkse Oscars uitgereikt. De BBC zendt het gala 
rechtstreeks uit, maar het staat nog niet vast of de 
kabeikijkers zullen kunnen kijken. FllmNet, dat het 
evenement ook programmeert, zou immers dwars 
kunnen gaan liggen. Maan. 25 maart, BBC 2 om 
3U. 

1^=# De softenon-kinderen, dat waren wU in 
Zweden overleefden zo'n honderd kinderen de bij
werkingen van Thalidomide of Nerosedyn, het ge
neesmiddel dat 40 jaar geleden een katastrofe ver
oorzaakte. In deze reportage praat Ylva Hermstad met 
enkele ,,softenon-gevallen" die nu dertig jaar oud 
zijn DIns. 26 maart, TV 2 om 20u.35 

^=!y B|] de rijkswacht De rijkswacht bestaat 200 
jaar. Philippe Meerbeek en Guldo Martens maakten 
voor Boulevard een dokumentaire over de geschie
denis van de Belgische rijkswacht. Vanavond het 
eerste deel Woens. 27 maart, TV 1 om 2iu.40 

^=:!^ Agnes of God Het gebeurt uiterst zelden dat 
een jonge non plaats moet nemen op de beklaag
denbank. Norman Jewisom verfilmde in 1985 het 
toneelstuk van John Pielmeier waann de jonge kloos
terlinge Agnes (Meg Tliiv) ervan verdacht wordt haar 
pasgeboren baby te hebben gewurgd. De brave ziel 
herinnert zich niets meer en Jane Fonda is de ge
rechtspsychiater die moet uitmaken of Agnes toe
rekeningsvatbaar is. Een krachtig drama met bij
zonder sterke vertolkingen. Dond. 28 maart, BBC 1 
om Ou.55 

1fe=# Brazil Bizarre film uit 1985 van ex-Monty 
Python-medewerker Terry Gilliam, over een brave 
bediende die helemaal tureluurs draalt in de molen 
van de bureaukratie. Een waterval van vondsten, 
grappen en uitzinnige ideeën, met verwijzingen naar 
scènes uit andere beroemde films. Een Ingewikkeld, 
maar daarom niet minder opwindend kijkspektakel. 
VrU. 29 maart, TV 1 om 23U.05 

In afwachting van de opvolging van voor
malig VTM-direkteur Luc de Leersnyder 

neemt Vic Haenen, van Bank Degroof, 

voorlopig de taak van interim-direkteur 
op zich. Als één van zijn mogelijke op
volgers wordt Leo Delcroix genoemd. 
Delcroix, ex-Defensieminister en omstre
den bezitter van een villa aan de Franse 
zuidkust, ziet zo'n job in de media wel 
zitten. Als mediafenomeen had de CVP'er 
al enige ervaring en ook achter de scher
men moet zijn ster schitteren want hij is 
adviseur bij het produktiehuis D&D van 
Dag Allemaal-haas Guido Van Liefferinge 

en Eric Dillen. Delcoix, gemeenschaps
senator, adviseert D&D over het be
treden van de internationale markt. Nu 
werd hij door het dagblad De Morgen 

naar veer pieheven als niiuwi greti 
man van VTM. 

Delcroix zelf wijst dat bericht voorlopig 
als een kwakkel van de hand. Ja, hij is 
geïnteresseerd in een mediafunktie, maar 
wil voorlopig toch zijn politiek mandaat 
blijven bekleden. Tenminste voor 2/3 van 
de tijd. Voor de rest klust de man hier en 
daar nog wat bij in diverse onderne
mingen. Eén daarvan is dus D&D waar de 
ex-minister zich laat betalen met o.m. 
vrijkaarten voor Tien om te zien. Want 
geld is voorlopig niet echt belangrijk, als 
politikus 'verdien ik al goed mijn brood'. 
Die vrijkaarten maken alleszins dat de 
Limburger zich verzekerd heeft van een 
plaatsje bij het laatste optreden op 
Vlaamse bodem van tieneridolen Take 

That. Hij zal zich bij het jonge volkje 
kunnen profileren als de exponent van de 
nieuwe pohtieke kuituur en verdient al
leen al daarom een standbeeld op een 
plein naar hem genoemd! 
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steeds bereid om geïnformeerd te 
worden, hadden wij ons TV-toestel 
op VTM afgestemd alwaar Danny 
Verstraeten, de reïnkamatie van 
Barbie''^ Ken, ons zou Inlichten 
over de zelfmoordenaars van Wa-
mas én de Vlaamse senior op de 
pornotoer. 
Voor het onderwerp over de wip
pende bejaarden werd aangesne
den, had de ankerman ons ge
waarschuwd: „Al te expliciete 
beelden werden achterwege ge
laten, maar wat volgt is toch niet 
geschikt voor jeugdige kijkers. "Hij 
trok daarbij een gezicht van 'Sorry 
jongens, ook Ik heb moeten wach
ten tot ik alleen woonde vooraleer 
ik naar zoiets mocht kijken'. Zijn 
waarschuwing had fermer mogen 
zijn; beelden van 150 kilo lillend 
vlees staande op 2 telefoonboe
ken en met een flossende veter 
tussen de bilnaad lijken ons be
paald expliciet. Bepaald onsmake
lijk zelfs. 
Toch hadden de makers verre van 
de bedoeling In te spelen op voy-
euhsme. Nee, gezocht zou worden 
naar het waarom van deelname: 
het geld, de kick of een men
taliteitsverandering. Want al ver
wees 'Telefacts' naar geen enkele-
laat staan wetenschappelijke - stu
die, de vaststelling was er: steeds 
meer Vlaamse senioren voelen zich 
geroepen om mee te spelen In een 
'vies Vlaams filmpke'. Het schenen 
er, In absolute cijfers, 2 per dag te 
zijn. De omvang van het probleem 
werd daarmee meteen duidelijk: in 
slechts 52 jaar tijd zou het An-
derlecht-stadion vol gelopen zijn 
met oud bloot. 

Blevoorbeeld met Etienne en zijn 
echtgenote, van wie vooral hij een 
akademische uitleg klaar had. Hij 
deed mee omdat hij een 'bepaalde 
Interesse' had voor 'alles wat met 
het menselijk lichaam te maken 
had'. ,,Hlj wil ander vlees, Ik wil 
vriendschap, "sprak zijn eega. „Als 
de anderen mij niet aanstaan dan 
drink Ik gewoon een jat koffie." 
Later zagen we haar in een weinig 
verhullend glitterpakje met para
chute-allures, hem met een kopje 
koffie. 
We maakten ook kennis met Mar
tine, een 'niet-100% exhibitioniste' 
die graag mannen opwond. Ze 
loog niet want haar blouse was 

intuïtie", sprak hij zelfverzekerd. 
Volgens ons ging hij op Iets anders 
af, maar het blijft natuurlijk gis
sen. 
Het hele onderwerp werd - als het 
al aandacht nodig had - joerna-
listiek oneerlijk benaderd. Dit was 
een platte bedoening, een Infor
matiemagazine onwaardig. Ant
woorden werden niet gegeven, 
ook niet op de vraag waarom som
mige aspirant-akteurs - en zelfs 
een kameraman! - onherkenbaar 
moesten gemaakt worden terwijl 
de video binnenkort toch In de 
handel ligt. Hoe vrijdenkend de 
deelnemende Vlamingen zelf zijn 
over hun daad, mocht overigens 

Vlaamse horror-sex 
Telefacts, dinsdag 12 maart 1996, VTM 

inderdaad 'niet-100% doorkijk'. Al 
even eerlijk was de man die het 
spijtig vond dat hij slechts mocht 
meespelen In een film met ou
deren en zich niet mocht vergrij
pen aan de pronte borstjes van 
enkele twintigers. 
Om toch vooral de maatschap
pelijke relevantie van 'oudjes In de 
natuurfilm' aan te tonen, werd ook 
een 21-jarige loodgieter op de kij
ker losgelaten. De jongeman, be
roepshalve goed met buizen, wilde 
pornoprof worden. Hij kon maar 
beter op een eerlijke manier zijn 
geld verdienen, hadden zijn ka-
tolleke verwekkers gereageerd. 
Kondooms? „Nee, Ik ga af op mijn 

blijken uit een opmerking van een 
toekomstig Oscar-winnaar: „Als 
mensen mij zouden herkennen 
dan betekent dat dat ze zelf ge
keken hebben." 
Uit de reportage over de Pale
stijnse zelfmoordenaars vernamen 
we dat deze 'martelaren' na hun 
dood in de hemel zouden verwend 
worden door 72 maagden. Wat we 
niet vernamen was dat zij, bij wei
gering, in een Vlaamse senioren-
pornofilm moesten meespelen. 
Die stelling lijkt ons een aange
naam onderwerp om een vol
gende 'Telefacts' mee aan te kle
den. 

Krik 



NOV (1) 
Ik lees in WU dat de VU-fraktie in het 
Vlaams parlement heeft voorgesteld om 
de Vlaamse Radio en Televisie (alias 
BRTN) voortaan NOV, Nederlandstalige 
Omroep Vlaanderen te heten. Het is mij 
niet meteen duidelijk welke al dan niet 
intelligente beschouwingen aan de basis 

liggen van dit voor mij eens te meer 
verbazend voorstel. De enige goed in de 
mond liggende en voor iedereen in volle 
lengte en breedte begrijpbare naam is 
voor de Vlaamse Radio en Televisie im
mers... Vlaamse Radio en Televisie. Nog
maals: het is mij niet duidelijk waarom 
het rèke voorstel van Kris Van Dijck over
boord gegooid werd, maar ik weet zeker 

dat het jongste NOV-fraktievoorstel 
dient verworpen. Of is er ook een Frans
talige en/of Engelstalige Omroep Vlaan
deren in de maak? In dit geval wordt de 
vondst van de VU-fraktie verklaarbaar... 
maar niet aanvaardbaar. Een kleine en
quête bij de WIJ-lezers zou de VU-fraktie 
ongetwijfeld van alle twijfels kunnen 
verlossen. Men moet immers geen me

dia-specialist zijn om het rijtje: Vlaams 
Parlement, Vlaams Volksvertegenwoor
diger, Vlaams Wegenfonds... aan te vul
len met Vlaamse Radio en Televisie. Laat 
het gezond Kempens boerenverstand 
van Kris Van Dijck dus zegevieren! 

Walter Caethoven, 
Nijien 

• WEDERWOORD ^ 

Betalende 
beelden 
Ontzettend om die indoktrinatie te zien 
van te moeten betalen voor televisie
beelden! Je betaalt taks voor een radio en 
je kiest wat je wil. Niemand denkt er aan 
een radiokanaal afzonderlijk betaalbaar 
te stellen. Voor televisie betaal je ook taks. 
Daarvoor moet je verplicht beelden krij
gen. En het is niet de vraag of je voor een 
voetbalmatch extra moet betalen. Zo kan 
men uiteindelijk voor het uitgezonden 
nieuws, een bepaalde film, of om het even 
wat, steeds extra geld vragen. Dan zijn er 
nog een massa mensen die de storende 
publiciteit absoluut niet wensen te zien. 
Eigenaardig, maar voor die publiciteit 
hoeven ze niet te betalen. Omdat de 
uitzenders daar al genoeg aan verdie
nen! 

Als iedereen zou weigeren extra te be
talen, dan zullen de beelden uit armoe 
toch doorgezonden worden. Om toch 
maar de publiciteitsinkomsten te kunnen 
opstrijken. Met een beetje 'eendracht 
maakt macht' lukt dat zeker! Nu laat het 
publiek zich uitmelken door gewiekste 
managers die van hun domheid en gebrek 
aan eenheid en samenhang naarstig ge
bruik maken om hun zakken te vullen. En 
het publiek maar betalen. Het lijkt er 
inderdaad op dat er geen krisis is, zoals 
politici opmerkten, gezien de ten toon 
gespreide luxe en het steeds maar kunnen 
betalen! 

De onnozele voorstellen van de kabel
maatschappijen van een door hen sa
mengesteld „pakket" zenders te ontvan
gen voor de betaalde taks en te moeten 
bijbetalen voor andere, zijn een ander 
voorbeeld van pure uitbuiting en machts
misbruik. Het enige aanvaardbare is van 
te kunnen kiezen welke zenders en hoe
veel je wil en daarvoor te betalen. Al
hoewel men niet mag vergeten dat je toch 
beelden (waar voor je geld!) moet krijgen 
voor de betaalde taks. De kabelmaat
schappijen zijn ook schuld door hun 
toegeven voor het betalen aan zenders. 
Blijkbaar vergeten ze dat uitzenden zon
der reklame door niemand meer kan. Dus 

hebben ze een stevige voet om aan die 
betaaleisen niet toe te geven. Hun klanten 
zullen dat waarderen. 
Het is werkelijk te hopen dat er kon-
kurrentie komt om dergelijk misbruik van 
macht te onderdrukken. Normaal zou de 
overheid het volk moeten beschermen 
tegen zulke praktijken. Maar of daar iets 
van te verwachten is, blijft een vraag. 
Hopelijk zullen op Europees vlak eerder 
richtlijnen komen om de geldzucht van de 
zenders wat in te tomen. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

van Ostaijen 
Dank voor het toesturen van de brochure 
n.a.v. Paul van Ostaijen 100. Hoe be
scheiden ook als uitgave is dit een pracht-
werkje waarin zeer nuttige dingen staan. 
Zo lees ik op blz. 16 een citaat (gedateerd 
1918) waaruit blijkt dat Van Ostaijen 
geen taai-flamingant was maar iemand 
voor wie de verdrukking van het Vlaamse 
volk veel verder reikte dan de taal. 
„Er bestaat geen taaiverdrukking in 
Vlaanderen, er bestaat alleen verdruk-
king." 

Mijns inzien wordt bij de viering te 
nadrukkelijk de dichter herdacht en te 
weinig de sociaal en politiek bewogen 
flamingant. 

P. Lammens, 
Hofstade 

Brussel 
Met lezer Favoreel (WIJ, 14 maart j.1.) 
deel ik de zorg over Brussel. Met Vic 
Anciaux deelt de VU mee in deze be
kommernis. Althans, zo moet verwacht 
worden van een partij die in haar vroege 
jaren „gedragen" werd door de Brusselse 
Vlamingen Frans Van der Eist en Wim 
Jorissen. Met hen werd in Brussel in die 
pioniersperiode de Volksunie slechts ge
dragen door enkele militanten uit de vier 
kerngebieden: Anderlecht, Molenbeek, 
Ganshoren en Schaarbeek. 
In het gebied Schaarbeek deed ik hon
derden huisbezoeken. Vooral bij de leden 
van de gouwbonden Antwerpen, Lim

burg, Oost- en West-Vlaanderen. Zeer 
opvallend was daarbij dat haast niemand 
van de uit Vlaamse provincies naar Brus
sel uitgeweken repressieslachtoffers uit 
zijn veilige Brusselse woning scheen te 
durven komen om de VU openlijk te 
helpen. Ik verkies geen namen te noemen 
maar nu vind ik ze terug (niet verbaasd 
zijn aub!) bij het Vlaams Blok. Deze partij 
is de heftigste bij het belasteren van de 
partij die door enkele tientallen Brusselse 
Vlaamsgezinden op de politieke wereld 
werd geholpen. 

Deze zaak wordt schrijnend als ik lees dat 
verkozenen van het Vlaams Blok in het 
jongste boek over rechts in Europa zich 
niet schromen om in het gezelschap van 
de franskiljonse Fransman Le Pen te pra
len. 

Als finale moet ik er bijvoegen dat deze 
verkozenen in Brussel in het Frans (!) 
kontakt zoeken met de rechtse Brusselse 
franstaligen. 

Dit alles als inleiding tot het belang dat 
moet gehecht worden aan het feit dat de 
Volksunie in het hoofdstedelijk gewest 
een zware last draagt. Ze draagt die 
samen met de Brusselse Vlamingen, waar
onder lezer Favoreel en graag ook on
dergetekende. 

F. Habitans, 
Schaarbeek 

Brugmann 
Als Vlaming die behandeld werd in het 
Brugmann-hospitaal van het OCMW te 
Brussel heb ik het volgende meege
maakt: 

- aan het onthaal van de spoedgeval
lendienst kon ik pas na aandringen in het 
Nederlands te woord gestaan worden. 

- de dokter die mijn hartklachten moest 
onderzoeken, zei me: "vous parlez le 
Frangais, alors parlons Francais." Geen 
woord Nederlands volgde. 

- mijn dossier van het Brugmann-zie-
kenhuis werd in het Frans opgestuurd 
naar mijn Vlaams ziekenfonds. 

- in de veertien dagen dat ik op de afdeling 

Cardiologie verbleef, sprak het verple

gend personeel me slechts sporadisch in 

Met "dé gids" in de hand reist a onbezorgd en goedicoop 
door lieei Vlaanderen Vaiiantieiandl Dé gids 

Vioanderen Vakantieland 96 ## 

kost slechts 165,- fr. (verzending inbegrepen). Cl vindt er (iLLE 
informatie over korte en voordelige vakanties in eigen landl 

Bellen om te bestellen: 0900/240.98 (Ó.OS BEF P» ZO/4O S«C.) 

het Nederlands aan. 

Het Brugmann-ziekenhuis moet als 
OCMW-ziekenhuis de taalwet naleven. 

Zelfs het minste respekt voor de taal van 

de Nederlandstalige patiënten heb ik in 

dit ziekenhuis gemist. 
Wanneer zullen de Vlaamse politici in 

Brussel aan deze schandalige toestand iets 

doen? 
Guide Dosogne 

Brussel 

NOV (2) 
Onlangs hebben de Vlaamse parlements
leden van de VU afgesproken dat de naam 
BRTN zou moeten wijzigen in NOV, wat 
staat voor „Nederlandstalige Omroep 
Vlaanderen". Ik kan niet begrijpen 
waarom de naam VRT (Vlaamse Radio en 
Televisie) nu plots niet meer goed zou 
zijn. Dit ligt toch veel beter in de mond of 
moet iets moeilijk gemaakt worden wat 
makkelijk ook kan? 

Geert Dessein, 
Ledegem 

waar woont het 
Vlaams 
Parlement? 

Tal van lezers vroegen ons hoe het 
nieuwe Vlaams Parlement te be
reiken is. Om aan hun wensen te
gemoet te komen volgen hier de 
koördinaten: 
Vlaams Parlement 
Leuvenseweg 27 
1011 Brussel. 
Algemeen telefoonnummer is 
02/552.11.11. 
Het telefoonnummer van de 
VU-fraktie: 02/552.19.19. 

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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D e Schola Cantorum Cantate Domino van het 

Aalsters St.-Maartensinstituut maakt zich op 

voor een nieuwe toernee, dit keer naar het Verre 

Oosten. Wie zijn deze jongens? 

Amateurs, antwoordt hun dirigent Michael Ghijs. 

Cantate Domino: 
meer dan een koor, een begrip 

VJf. 

„We hebben zopas in de gevangenis van 
Antwerpen gezongen", zegt Michael 
Ghijs, drijvende kracht achter en dirigent 
van de Schola Cantorum Cantate Do

mino, knapen en mannen, leerling of 
oud-leerling van het Sint-Maartensinsti-
tuut van Aalst. „Een vreemd gevoel was 
dat; Ik hoor de zware deuren nog achter 
ons dichtvallen, ervaar nog de drem
pelvrees en de afstand tussen de muziek 
en de gedetineerden". Een anekdote als 
bewijs voor het gamma van aktiviteiten 
van dit merkwaardige koor, in Japan, 
Taiwan en Argentinië beter bekend en 
meer gewaardeerd dan bij ons. Alhoe
wel... BIJ hun jongste deelname aan het 
proviniciaal koorzangtornooi haalde het 
koor ere-divisie met speciale gelukwen
sen van de jury. Dan toch sant in eigen 
land? 

PRIKKEL 

De Wienersangerknaben dragen hun 
naam mee, de Engelsen en de Duitsers 
hun traditie. En toch. Toen ik jaren 
geleden Cantate Domino bij zijn intrede 
met de anonieme lofzang „Alta Trinita" 
de gotische ruimte van de Sint-Marti-
nuskerk hoorde vullen en met grote wij
ding Monteverdi's „Mariavespers" 
hoorde vertolken vond ik onze eigen 
bescheidenheid misplaatst. 

* Hoe is het allemaal begonnen? 
„In elk kollege", zegt Michael Ghijs, 
„reeg het knapenkoor de feestdagen aan 
mekaar met gregoriaanse gezangen. Niet 
anders in het Gentse Sint-Lievenskollege 
waar e.h. Dubuisson ons met ijzeren hand 
heeft gekneed en gevormd. Wat toen een 
verlicht despoot scheen blijkt nu de te
rechte grondlegger van de koordiscipline 
die ik van mijn eigen jongens eis. Hoe 
zouden we de diensten van de Goede 
Week in de katedraal kunnen vergeten en 
het oratorium „Het Lam Gods" van 
Robert Herberigs? Als priester-gods
dienstleraar kwam ik in Aalst terecht. 
Uiteraard leefde er het gregoriaans, maar 
rond 1960 wou dirigent André Van der 
Noot ons betrekken bij een uitvoering 
van Brittens „War Requiem". Dat was 
voor ons een prikkel en een uitdaging. 
Toen volgde een sneeuwbaleffekt dat ons 
o.m. bij de grote religieuze werken van 
Bach, Haende! en Mozart, de simfonieën 
van Mahler en de „Carmina Burana" van 
CariOrff bracht." 

Wordt men als dichter/dirigent 
geboren? 

„Helemaal niet. De kiem was aanwezig, 
maar die kwam tot bloei in het Lemmens-
instituut door de pedagogiek van Marcel 
Andries en Roland Bufkens en in het ANZ 
via Vic Nees en Kamiel Cooremans. Stil
zitten kan ik niet en voor andermans 
koncerten rest mij te weinig tijd. Daarom 
zit ik met mijn oor aan Radio-3 ge
kluisterd of luister ik betoverd maar kri
tisch naar opnamen van Gardiner, Nor-
rington en Koopman." 

DE MOOISTE BELONING 

Wat over het eeuwige herbe
ginnen en kneden? 

„Elk jaar ga ik op zoek naar sopranen. 
Heb ik die te pakken, dan ben ik zeker van 
doorstroming. Geestdrift is hierbij het 
beste wapen. Uiteraard zijn de jongens 
ontvankelijker voor de harmonie van 
Mozart en Haendel dan voor de bizarre 
klankwereld van Gorecki of Arvo Part, 
spiegel van hun eigen verwarde tijd. Maar 
met geduld en entoesiasme veeg je dat 
probleem weg." 

De muze is belangeloos. Ze zal 
trots op je zijn. 

„We zijn amateurs, liefhebbers, mensen 
die van iets moois houden. Maanden
lange inspanning wordt daarbij omgezet 
in onbetaalbare vreugde en respons van 
het publiek. Uit het koor zijn trouwens al 
bekende solisten gekomen zoals Ludwig 
Van Gijsegem, en mensen die op hun 
beurt andere koren gaan leiden. Een blik 
op het BRTN-koor en ik zie een rij van 
bekende gezichten die jarenlang voor mij 
stonden. Dat is de mooiste beloning." 
• Jullie werken bijna altijd samen 

met het Collegium Musicum. 
„Het samenspel met Dejan Mijajev ver
loopt rimpelloos. Tussen haakjes, hij is 
een Serviër, zijn vrouw een Kroatische. 
Hij speelt letterlijk de eerste viool en laat 
het dirigeren aan mij over." 

LITURGISCHE WANDELING 

Vlamingen zijn door hun ge
schiedenis een beetje onder
danig gemaakt of geworden. 
Moet dat? 

„Helemaal niet. Paul Van Nevel geeft de 
toon aan in het domein van de renais-

Nogal wat kolleges hadden knapenkoren die de feestdagen aan elkaar regen met 
gregoriaanse gezangen. 

sance, Philippe Herreweghe en Sigiswald 
Kuijken in de wereld van de barok
muziek, en Jos Van Immerseel is een 
unieke Mozartvertolker. Vorige week 
zongen we werk van Josquin. Ik kreeg er 
koude rillingen van. Geen reden dus tot 
schaamte." 

En de toekomst? 
„Voor ons jubileumkoncert staan Hay-
dens Nelsonmis en Mozarts Requiem op 
het programma. Bijna alle solisten komen 
uit het koor. Daar ben ik fier op. Voor juli 
hebben we een koncertreis naar Hong 
Kong, Macao en Japan gepland. We pro
beren onszelf te bedruipen. Want we 
blijven amateurs. Onze CD kan daarbij 
helpen. Maar we zijn een koor, geen 
onderneming." 

De CD zelf is een wandeling door het 
liturgisch jaar, spant een boog van de 
renaissance tot de twintigste eeuw, en is 
een afspiegeling van de kwaliteiten van 
„Cantate Domino": toonzuiverheid, ver
smelting van de stemmen tot een gaaf 
totaalbeeld, inleving in sfeer en geaard
heid van periode en komponist, en bo
venal devotie en wijding. Ik doe een greep 
uit de bloemlezing en denk o.m. aan het 
beroemde „Ave Maria" van Jacob Ar-
cadelt, in Rome Jacobus Flandrus ge
noemd, en ooit door Michelangelo aan
gezocht om diens madrigalen op muziek 
te zetten; aan het „Salve Regina", een 
kunstig polyfoon weefsel van Jacob Ob-
recht; aan het als een kalme zee deinende 
Gloria uit Palestnna's „Missa Papae Mar-
celli"; aan de sonore, donkere bassen in 
het weemoedig-Slavische „Ize Cheru-
bini" uit de ortodokse liturgie; aan de 
triomfantelijke Haendel; aan de verstilde 
Bach in het licht van Vermeer; en aan 
„Moederken" van Gezelle in een ei
gentijdse, onromantische en toch gevoe
lige zetting van Vic Nees. Gorecki sluit 
met een aartsmoeilijk „Amen" het geheel 
af: etherische klanken, opstijgend langs 
hoge gewelven, herinnerend aan het per
petuum mobile uit zijn derde simfonie, 
schrijnend, weggeplukt uit Auschwitz of 
het vermelde Sarajevo. En toch een bood
schap van hoop. 

(wdb) 
c» CD Schola Cantorum „Cantate Do

mino" van het Sint-Maartensinsti-

tuut van Aalst, o.l.v. Michael Ghijs 

met aan het orgel Mare Masson. Te 

verkrijgen op tel. 053/78.51.49. 

„Vorige week 
zongen wij 
Josquin. \k 
kreeg er 
koude 

riiiingen van. 
Geen reden 
dus tot 
schaamte." 
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