
Ocharme 
Leo 
Delcroix 

L
eo Delcroix huidig CVP-senator, 
gewezen CVP-secretaris en in het 
vorige rooms-rode kabinet minister 

van Landsverdediging, is een veelgeplaagd 
man. Nagenoeg om de andere week wordt 
zijn naam in de media vernoemd. Niet om 
hem lof te betuigen, maar om zijn vermeend 
aandeel in allerlei bedenkelijke affaires te 
vermelden. Tot nu toe ontsprong Delcroix de 
dans. Zijn >Atoma-schriftjes' tonen niettemin 
de weinig fraaie kantjes van politiek-
economische lobbying aan. Maar, wat 
Delcroix voorlopig aangewreven wordt, 
behoort niet zozeer tot het hoofdstuk 
ministeriële of politieke 
verantwoordelijkheid. De beschuldigingen 

In de Rue des Flamands 

GRATIS boek 
voor 10 WU-lezers 

Zieblz.12 

slaan op vermeende corruptie, al dan niet met 
overheidsgeld, maar hoe dan ook ter wille 
van persoonlijke of partijpolitieke belangen. 

Dit alles verandert wanneer de 
beleidsdaden van een minister beoordeeld 
worden. Daar is men mee bezig in de 
Rwanda-commissie. De commissieleden 
zoeken naar de oorzaken voor de dood van (evdc) 

DONDERDAG 24 APRIL 1997 

42̂ "̂  JAARGANG - Nr. 17 - 35 Fr. 

VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

tien Belgische para's m 1994 en vragen zich 
af wie daarvoor politiek verantwoordelijk is. 
Nu reeds staat vast dat de regering op de 
hoogte moest zijn geweest van de anti-
Belgische gevoelens in Rwanda. Het is 
bovendien onbetwistbaar dat te weinig para's 
naar Rwanda werden gestuurd. Alle ogen 
waren daarbij op gewezen minister van 
Landsverdediging Leo Delcroix gericht. Dat 
hij met een slecht geweten zat, was van meet 
af aan duidelijk. Zetelend in het Bureau van 
de Senaat, droeg hij er toe bij dat de Rwanda-
commissie geen echte onderzoekscommissie 
werd. Getuigen zouden niet onder ede 
worden verhoord, noch met elkaar worden 
geconfonteerd. Dat kon men niet langer 
aanhouden, want de getuigenissen waren 
zodanig tegenstrijdig en belastend dat een 
confrontatie tussen stafchef Charlier en 
Delcroix moest plaatsvinden. Deze liet weinig 
aan de verbeelding over. Delcroix weigerde, 
hoewel gevraagd door Charlier, 600 para's 
naar Rwanda te sturen. Charlier schreef 
daarover een brief naar Delcroix, maar die 
vond deze naar eigen zeggen „niet belangrijk 
genoeg om aan de ministerraad voor te 
leggen." 

Delcroix gebruikte zijn beproefde 
technieken. Alles in stilte regelen en intussen 
diegenen die niet akkoord gaan afdreigen. Als 
de commissieleden een dergelijke zware 
verantwoordelijkheid aan de kaak stellen, dan 
beschouwt hij dit als „partijpolitieke 
spelletjes" en proberen ze hem - ocharme 
toch- „in een verkeerd daglicht te stellen." 

Wat met de onderzoeksrechter?. 

Er kan minder bespaard worden _ 

3 

5 

Fries biad bedreigd 

Een herinnering 

Open het aibum 

D e Vlaams-Nederlandse veertien
daagse te Brussel dreigt te ver

zuipen In de zee van de politieke ac
tualiteit. Deze manifestatie, onder de 
naam Oranjebloesems, l<an nochtans de 
aanzet betekenen van een nieuwe 
lente. Nog tot 30 april loopt in Brussel 
een ontelbaar aantal manifestaties 
vooral van culturele aard, maar wie liet 
over de Nederlandstaligheid in Brussel 
heeft, raakt vlug in politiek vaarwater. En 
Inderdaad, Oranjebloe
sems gaat over het 
voortbestaan van Brus
sel als Nederlandse stad. 
Een positie die door Ne-

een Initiatief van de Vlaamse overheid 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en de Vlaamse Gemeenschapscommis
sie (VGC), mét steun van de Nederlandse 
ambassade. Verder Is het ogenblik 
waarop dit initiatief genomen wordt 
zeer belangrijk, wij leven op een voor 
Brussel cruciaal moment. Want het gaat 
niet goed met de Vlaamse aanwezigheid 
In Brussel en dan bedoelen we niet enkel 
het verder afzwakken van het aantal 

Oranjebloesems 
derlanders meer en meer naar waarde 
wordt geschat. 
Er wordt over de verhouding Neder-
land-Vlaanderen zeer veel gepubliceerd, 
professioneel door tijdschriften als Ons 
Erfdeel en Neerlandia, maar ook vla tal 
van eerder amateuristische initiatieven, 
Soms in samenwerking, maar doorgaans 
In verspreide orde. 
Het tijdschrift Ons Erfdeel vierde on
langs zijn 40-jarig bestaan. De belang
stelling - ook vanuit Nederland - voor 
deze Algemeen-Nederlandse Stichting 
is biezonder groot. Midden vorig jaar 
beslisten het Algemeen-Nederlands 
Congres en het Algemeen-Nederlands 
Verbond om als één organisatie verder 
te gaan. Het eerste resultaat van die 
samenwerking is haar vernieuwde tijd
schrift Neerlandia. 
Oranjebloesems is om tal van redenen 
zeer belangrijk. De veertiendaagse is 

Brusselse Vlamingen, maar ook de moei
lijke ver houding tussen Vlaanderen en 
Brussel. 
Het is goed dat ook de Nederlanders 
weet hebben van deze toestand. Hun 
komst naar Brussel, o.m via Oranje
bloesems, mag iets meer zijn dan een 
uitstap naar een boergondische plek 
halverwege Amsterdam en Parijs. In 
Brussel worden de Nederlanden in hun 
zuiderflank aangevreten 
Oranjebloesems richt zich dan ook 
vooral tot de Nederlanders die in Brussel 
of in de Rand wonen. Hun aantal groeit 
aan, o.m. door de vele internationale 
instellingen die zich in de hoofdstad van 
Europa vestigen, onder hen ook een rist 
journalisten en correspondenten. Van 
hen verlangt Vlaanderen dat zij in de 
Hollandse media objectieve informatie 
over België brengen. Dit gebeurt, op 

enkele rare uitzonderingen na, in vele 
gevallen reeds zo. En daar zijn we blij 
mee, want het is ooit anders geweest. 
Een van de onderwerpen die tijdens de 
veertiendaagse aan bod komen is de 
mogelijke oprichting van een Huis van 
het Nederlands. Dit zou voor Brussel een 
onschatbare aanwinst zijn, want alhoe
wel sommigen volhouden dat Neder
land en Vlaanderen andere culturen 
hebben toch kan niemand ontkennen 
dat ze één taalgemeenschap vormen. 
En deze gemeenschap van meer dan 21 
miljoen mensen zal in de Europese Unie 
én in de wereld de drager blijven van 
onze taal. 
Oranjebloesems wijst ook op de aan
dacht die Vlaanderen voor Nederland 
heeft en vice versa. Alhoewel wat dit 
laatste betreft de liefde doorgaans uit 
de zuiden komt en de belangeninte
resse eerder uit het noorden. 
Op een cruciaal ogenblik? Inderdaad. 
Voor het eerst treedt de Vlaamse re
gering naar buiten met een groots be
leidsplan voor Brussel, dat is niet over
bodig want in de hoofdstad van Vlaan
deren zijn de problemen niet te tellen. 
Ze zijn van ruimtelijke aard, socio-eco-
nomisch, maar ook politiek. Bovendien 
is Brussel geen gewone stad, het is een 
meertalig eiland in Vlaanderen. Daar 
waar de grootstad in een eentalig ge
bied als vanzelfsprekend uitdeint kan en 
mag dat met Brussel niet, zelfs al gaat 
het om de hoofdstad van de Europese 
Unie. 
Over de problemen van Brussel zal rond 

de tafel moeten gezeten worden. Vla
mingen onderling, maar ook Vlamingen 
met Franstaligen. Om het probleem van 
de files een oplossing te geven, wellicht 
vla een gewestelijk expresnet. Om de 
uittocht van Brusselaars naar Vlaams-
Brabant te stoppen, wellicht door een 
goede en betaalbare woongelegenheid. 
Om de verarming in sommige wijken 
tegen te gaan, wellicht door nieuwe 
tewerkstelling. Om de taalonvriende-
lljkheld vanwege de Franstaligen tegen
over de Nederlandstalige gemeenschap 
te doen ophouden, ongetwijfeld door 
een kordatere politieke houding... 
Net zoals de verhouding tussen Vlaan
deren en Nederland meer en meer een 
zaak van belangen geworden is, zo moe
ten ook de belangen tussen Vlaanderen 
en Brussel spelen. Het is ongetwijfeld de 
enige manier om de vervreemding tus
sen beiden te stoppen. 
Zitten wij met deze problematiek reeds 
buiten de bedoeling van Oranjebloe-
sems?VJat ons betreft niet. Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest zal nooit volledig 
zijn als zijn oorspronkelijke bevolking 
niet kan rekenen op alle instrumenten 
nodig om volwaardig bestuurd te wor
den, om zichzelf te zijn en zich verder te 
ontplooien binnen de heel-Nederlandse 
ruimte. Dat mogen onze taaigenoten 
van boven de Moerdijk gerust weten, ze 
zijn welkom in onze hoofdstad en hun 
mening over (ook een beetje hun) Brus
sel wordt daarbij zelfs graag gehoord. 

Maurits van Liedekerke 



Moordender dan ooit! 
Met een regelmaat waarop de NMBS 
jaloers zou worden, blijven de 
roodwangwaterschildpadjes in de 
belangstelling. Deze keer gebeurt dat 
omdat de dieren verantwoordelijk zijn 
voor de verspreiding van de 
salmonellabacterie. Daarvoor 
waarschuwt prof. Stefaan Van Lierde 
(KUL) in de 'UZ Gezondheidsbrief'. 
Zeker wanneer er kinderen of zwangere 

vrouwen in huis zijn, moet er met de 
meeste omzichtigheid met de beestjes 
worden omgesprongen. In de VSA is de 
verkoop van deze kleine huisreptielen 
trouwens verboden omdat ze de 
salmollabacterie via hun uitwerpselen 
verspreiden. De aquaria waarin de dieren 
verblijven zijn vaak echte smethaarden. 
Tijd voor enkele parlementaire vragen, 
zo lijkt ons... 

Het verandert niet 
„Busquin en Michel spelen dus bewust vals. De ge
schiedenis heeft hen geleerd dat dit mag, dat alleen een 
Franstalige grote mond opzetten voldoende is om de rest 
van het land naar hun pijpen te laten dansen. Het is niet 
eens ondenicbaar dat hen dat dit l<eer ook lulct. Het 
tegendeel zou immers ool< al een breulc betekenen met 
onze vermolmde Belgische politieke cultuur. In het ne
gatieve geval weet de rest van het land nog maar eens dat 
het met Franstaligen in dit land nooit echt anders zal zijn 
dan gisteren." 
Mare Platel n.a.v. het rapport van de commissie-Dutroux, 
in Het Belang van Limburg M^r^ vrijdag 18 april 1997. 
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Laetitia Oethez, één van de 
twee meisjes die In de zomer van vorig 
jaar levend uit de handen van Dutroux 
Is gekomen, is in haar dorp het mikpunt 
van pesterijen. De inwoners vinden dat 
ze zich wel er opzichtig gedraagt en dat 
ze vedetten-allures heeft aangeno
men. 

Ook Marie France Botte, ba
rones, gewezen 'Vrouw van het jaar' en 
gekend activiste tegen kindermisbruik 
gaat het niet voor de wind. De dame 
kampt met geruchten over financieel 
gesjoemel met haar vzw. 

Vooral oetrouwife vrouwen 
ondervinden hinder van sexuele in
timidatie op het werk. Agaiev heeft 
inmkldels gereageerd tegen het op
doeken van de groene telefoonlijn 
waar slachtoffers van ongewenste in
timiteiten terecht konden. Sinds kort 
moet dat gebeuren vla het 106-num-
mer van Teie-Onthaal. 

De directeur van het Switel-
hotel zal niet vervolgd worden n.a.v. de 
brand van oudedaarsnacht 1994. Daar
bij kwamen 15 mensen om en raakten 
tientallen zwaargewond. Heel wat 
slachtoffers wachten nog altijd op cen
ten van de verzekering. Sommigen on
der hen zitten financieel totaal aan de 
grond. De burgerlijke procedure kan 
nog jaren aanslepen. 

Vlaamse kiezers keuren 'onfat
soenlijk gedrag' van politici weliswaar 
af, maar laten zich daardoor niet leiden 
in het stemhokje. Dat blijkt een een '-
tSgste' onderzoek naar het stemge
drag. Kiezers die politiek onfatsoenlijk 
gedrag zwak afkeuren zouden iets 
meer dan gemkldeid voor de SP stem
men ... 

De 'Belgische' Boerenbond is 
niet meer. voortaan is er slechts sprake 
van de Boerenbond. De naam is aan
gepast aan het huidige werkgebied: 
Vlaanderen. 

Twee tieners die proefonder
vindelijk wilden nagaan of de heide 
echt wei zo ontvlambaar was, konden 
met hun resultaten naarde rijkswacht: 
meer dan 50 hectaren van de Kalm-
thoutse heide brandden op tijd van een 
vloek en een zucht af. 

De VLD-jongeren hebben een 
nieuwe voorzitter. Hij heet Peter Reek-
mans en is - zoals het bij de VLD stilaan 
traditie wordt met voorzitters - om
streden binnen de partij. 

2. 

RECHTZETTING 
In een interview verleden week met VU-
voorzitter en senator Bert Anciaux werd 
er over de KWB gesproken. Verkeer-
derlijk hadden we het toen over Ka
tholieke Werkliedenbond. Sinds 1975 
trad er immers een naamsverandering op: 
Kristelijke Werknemers Beweging. 

PEILING 
Ook verleden week berichtten we over 
een in maart 1997 gehouden peiling naar 
kiesintenties. De enquête werd uitge
voerd door het onderzoeksbureau Di-

marso en we vermeldden daarbij in op
dracht van de krant De Morgen .Verwacht 
werd dat de resultaten ervan in de ko
mende dagen zouden worden gepubli
ceerd. 

Bij de Morgen werd ons evenwel verteld 
dat deze krant het contract betreffende 
onderzoek naar kiesintenties met Di-
marso heeft opgezegd. Vanaf begin 1997 
worden de peihngen dus niet meer in 
opdracht van de krant De Morgen uit
gevoerd. Dat werd ons bevestigd door het 
onderzoeksbureau Dimarso. Zowel SP als 
CVP beschikken wel over de cijfers. 

DAVIDSFONDS 
Zaterdag )1. hield het Davidsfonds een 
congres over ,jongeren en cultuur in 
beweging'. In zijn slottoespraak wees na
tionaal voorzitter Fernand Vanhemelryck 

op de morele crisis van onze samenleving 
en op het gevaar van maatschappelijke 
verwarring en politieke instabiliteit. De 
burger wordt geschokt door foltering en 
kindermoord, corruptie en uitbuiting. Hij 
krijgt de indruk dat de diensten waarvoor 
hij belastingen betaalt, onbetrouwbaar 
zijn geworden. Dat is gevaarlijk voor de 
democratie. 

Het kristelijke Davidsfonds nam ook stel
ling tegen sommige Vlaamse media die 
het christendom minder respecteren dan 

andere godsdiensten. „Blijkbaar", zo 
merkte Van Hemelryck op, „heeft men in 
Vlaanderen nog steeds problemen met 
tolerantie." 

Ook Franstalige professoren hebben pro
blemen met tolerantie. Van Hemelryck 
haalde zwaar uit naar sommigen onder 
hen. Als historicus kan hij niet begrijpen 
dat zogenaamde wetenschappelijke pu
blicaties over de geschiedenis en de ac
tuele toestand van de Vlaamse beweging 
bijna louter op scheefgetrokken Frans
talige krantenartikels berusten. 
De Davidsfondsvoorzitter waarschuwde 
niettemin voor zelfgenoegzaamheid. Ook 
in Vlaanderen moet de consumptiewed
loop voor alles wijken, is de economie 
kwetsbaar door het gebrek aan veran
kering en daalt de bevolking. Uiteraard 
ontkracht de PS de Vlaamse dynamiek. 
Maar, een alternatief is niet meteen voor
handen. De PRL-FDF is de meest haat
dragende fractie in de Belgische politiek. 
En de kans zit erin dat deze partij de 
macht veroverd in Brussel, Wallonië en 
op federaal vlak. Juist daarom moeten de 
Vlamingen zich gedegen op de volgende 
institutionele ronde voorbereiden. 

COMMISSIE 
STAATSHERVORMING 
Het IS in de commissie Staatshervorming 
van het Vlaams parlement dat de Vlaamse 
partijen zich eensgezind moeten voor
bereiden op de gesprekken over de na
kende staatshervorming. Zo werd er 
reeds een consensus bereikt over de de-
federalisering van de gezondheidszorgen 
en kinderbijslagen. Enkel Agaiev had zich 
onthouden. Het is dan ook des te spijtiger 
dat de VLD zich twee weken geleden uit 
deze commissie heeft teruggetrokken. 
Daarmee ondermijnt ze niet enkel de 
consensus omtrent de defederalisering 
van gezondheidszorgen en kinderbijsla
gen, maar legt ze ook een hypoteek op de 

Brussel kende 

het vorige 

weekeind z|Jn 

"Groot 

BeschrUf". 

verdere besprekingen. 
De VLD trekt zich terug omwille van de 
SR De liberalen betogen dat de SP de 
defederahsering van de gezondheidszor
gen en kinderbijslagen niet onderschrijft. 
Dat is een vals argument. De SP-fractie in 
het Vlaams parlement ging wel akkoord. 
Enkel }ef Sleeckx en Freddy Wtllockx 

gingen openlijk tegen de beslissing in. Het 
is duidelijk dat de VLD, bij monde van 
André Denys, zich ,Vlaamser' wil pro
fileren dan andere partijen. 

CONCURRENTIESLAG 
Overigens blijkt nu ook de SP op de rem 
te gaan staan. Robert Voorhamme (SP) 
gaat daarbij een concurrentieslag met 
Johan Sauwens (VU) aan. Sauwens is 
voorzitter van de comissie Staatshervor
ming, waarin op dit ogenblik de de-
federalisering van het werkgelegenheids
beleid wordt behandeld. Voorhamme is 
voorzitter van de komissie voor Werk
gelegenheid en Economische Zaken. De 
besprekingen in beide commissies door
kruisen elkaar. Sauwens probeerde daar 
iets aan te doen door enkele vergade
ringen te verleggen. Voorhamme gaat 
daar niet op in. Tussen beiden klikt het 
niet. Al moet opgemerkt worden dat er 
ook te veel en daarom al te vaak tegelijk 
commissievergaderingen plaatsvinden. 
Dat niettemin de confrontatie voorrang 
blijkt te hebben op de consensus en het 
begrip, is een weinig aantrekkelijke evo
lutie. 

Zo komt ook de SP sinds twee weken niet 
meer naar de commissie Staatshervor
ming. Het wordt dringend tijd dat ie
mand zich ter beschikking stelt om der
gelijke, toch wel kleingeestige problemen 
op te lossen. Het zijn uitingen van enge 
partijpolitieke en persoonlijke overwe
gingen. Begin mei start in het Vlaams 
parlement de volgende ronde over 
Nieuwe Politiek Cultuur... 

SCHEEFTREKKINGEN 
Iedereen kent het enorme probleem van 
de gerechtelijke achterstand. Ondertus
sen worden de vacatures voor de rech
telijke macht niet ingevuld. Bovendien 
blijkt een communautaire wanverhou
ding te bestaan tussen de kaders van de 
rechtelijke macht en tussen de diverse 
gerechtelijke arrondissementen. 
Na grondig onderzoek rekende VU-ka-
merlid Geert Bourgeois uit dat op het 
niveau van de hoven van beroep elke 
Nederlandstalige magistraat jaarlijks ge
middeld 283 zaken behandelt, terwijl een 
Franstalige magistraat jaarlijks gemiddeld 
227 zaken behandelt. In de rechtbanken 
van 1ste aanleg is het verschil nog groter: 
een Nederlandstalige magistraat staat 
jaarlijks in voor gemiddeld 784, een 
Franstalige voor gemiddeld 660 zaken. 

24 april 1997 



Se non è vero...--*?^^. ? 
Na de (loze!) berichten dat Johan Sauwens naar de 
CVP en Geert Bourgeois en Annemie Van de Casteele 
naar de VLD zouden overstappen, heeft de redactie 
van WIJ een en ander aan een nader onderzoek 
onderworpen. 

Wat Johan Sauwens betreft, vak het ten zeerste te 
betwijfelen dat hij naar de CVP overloopt. En daar zijn 
een aantal goede redenen voor. In de eerste plaats 
omdat hij al gedurende jaar en dag in dezelfde woning 
woont. Voor zover wij konden achterhalen is zijn 

echtgenote geen kleine zelfstandige en is de BTW op 
het huis dan ook volledig betaald. Voor kleine klusjes 
in en rond het huis werd overigens geen beroep gedaan 
op postboden. Tot slot beweren intimi dat Sauwens de 
milieubox weliswaar geregeld buitenzet, maar hem 
onder geen voorwaarde wil binnenhalen. 

Over Geert Bourgeois kunnen we kort zijn. In 
tegenstelling tot pakweg een liberale senator schrijft 
hij geen brieven om de zaken te regelen, maar speelt hij 
daarentegen 'de klerk' van de duivel door dit soort 
correspondentie in de openbaarheid te brengen. Bij 
wijze van volledigheid: Bourgeois diende een wets

voorstel in om bussen in België te houden en niet om 
obussen naar het land te halen," "* 

Ook in het dossier rond Annemie Van de Casteele 
zijn we formeel: het is onmogelijk dat zij naar de VLD 
gaat. Tot deze conclusie komen we door te verwijzen 
naar het feit dat de foto's van Annemie in de ver
kiezingscampagne niet geretoucheerd werden. Dat 
kan men 'neyts' van alle liberalen zeggen. Overbodig 
erop te wijzen dat De Croo zich met woorden als 
'inlikken' niet bijzonder populair maakt bij de VU-
fractieleidster ... 
(Vrij naar een idee van Armand Schreurs) 

• DOORDEWEEKS ^ 

De verhouding wordt helemaal afwijkend 
bij de rechtbanken van Koophandel. In 
deze rechtbanken behandelt een Frans
talige magistraat jaarlijks liefst 1000 za
ken minder dan een Nederlandstalige 
magistraat. 

Geert Bourgeois maakte de cijfers over 
aan Jusititieminister Stefaan De Clerck 

(CVP). Die deed er in zijn antwoord nog 
een schep bovenop. Hij deelde mee dat 
slechts 55% van de zittende magistratuur 
tot de Nederlandstalige taalrol behoort, 
terwijl 45% van de rechters Franstalig is. 
Bij de parketmagistraten behoort 53% tot 
de Nederlandstalige taalrol en 47% tot de 
Franstalige taalrol. 

Geert Bourgeois besluit: „Deze toestand 
is hoogst onrechtvaardig: hij beant
woordt niet aan de reële bevolkings
verhouding en is evenmin in overeen
stemming met de verdeling van de werk
last." 

WATHELET 
Recent en nog snel, snel voor het uit
brengen vap het rapport van de com-
missie-Dutroux verlengde de federale re
gering het mandaat van Melchior Wa-

thelet (PSC) als rechter in het Hof van 
Luxemburg. 
Wathelet is gewezen minister van Justitie 
en wordt er door de commissie-Dutroux 
van beschuldigd het dossier-Dutroux on
voldoende te hebben opgevolgd. Vooral 
de voorwaardelijke invrijheidsstelling 
van Dutroux wordt Wathelet aangewre
ven. 

Omdat de gewezen minister politiek ver
antwoordelijk is eiste commissievoorzit
ter Mare Verwilghen dat het mandaat van 
Wathelet als Europees rechter zou in
getrokken worden. Premier Jean-Luc De-
haene, noch Justitieminister Stefaan De 
Clerck beloofden uitdrukkelijk om 
daarop in te gaan. 

Volgens VU-voorzitter Bert Anciaux is dit 
een kaakslag voor de ouders van de 
vermoorde en vermiste kinderen en een 
totale miskenning van het werk van de 
commissie-Dutroux. Reeds in februari 
1997 stelde Anciaux een mondelinge 
vraag aan eerste minister Dehaene inzake 
de mogelijke vedenging van het mandaat 
van Wathelet. Toen was er voor de eerste 
minister blijkbaar geen vuiltje aan de 
lucht. Indien de premier weigert alsnog 
de voordracht van Wathelet als Europees 
rechter in te trekken, om zo zijn regering 
per se samen te houden, zal de VU 
onvoorwaardelijk en onmiddellijk het 
ontslag van de premier en zijn ploeg 
eisen. 

STAKING 
Vlaams parlementslid Johan Sauwens 
(VU) veroordeelt de provinciale spoor
stakingen. Sauwens is van oordeel dat de 

spoorwegbonden het behoud van de ei
gen machtspositie nastreven en daardoor 
de spoorwegmaatschappij verhinderen 
een toekomstgericht bedrijf te worden. 
Hij verwondert er zich over dat de 
Vlaamse personeelsleden zich op sleep
touw laten nemen door de Waalse FGTB-
top. Deze vakbond heeft ontegenspre
kelijk op een reizigers- en spooronvrien-
delijke actie aangestuurd. 
Tergend, aldus Sauwens, is dat de vak
bondsleiders in de Raad van Bestuur van 
de NMBS zetelen en daarom reeds lang 
van de aangekondigde hervormingen bij 
de spoorwegmaatschappij op de hoogte 
waren. Ook sommige personeelsleden 
werden via werkvergaderingen geïnfor
meerd. Het verbaast het Vlaams par
lementslid dan ook dat de twee grote 
spoorbonden beweren van de NMBS-
toekomst niets af te weten. 
Johan Sauwens: „De opeenvolgende pro-

verwllghens 

molen maalt 

voort. 

vinciale spoorstakingen tonen aan dat een 
stapsgewijze regionalisering van de 
NMBS mogelijk is. 

Terwijl in de ene provincie geen treinen 
rijden, kan er in de andere provincie 

probleemloos worden gespoord. Deze 
situatie op het terrein bewijst de prak
tische haalbaarheid van een Vlaamse 
Spoorwegmaatschappij binnen de koe
pelstructuur van De Lijn." 3 

Onder druk van de publieke opinie werd het rapport van 
de connmissie-Dutroux in de federale kamer van 

volksvertegenwoordigers nnet eenparigheid van stemnnen 
goedgekeurd. Dat is alvast een eerbetoon voor het werk 

van de comnnissie en haar voorzitter Mare Verwilghen. 

Positie onderzoelcsrechter 
herwaarderen 

Vier grote thema's komen in het rapport-
Dutroux aan bod: slachtofferhulp, politi
onele hervormingen, gerechtelijke hervor
mingen en het aanduiden van de ver
antwoordelijken voor het belabberde on
derzoek naar de misdaden van Dutroux en 
consoorten 
Inzake slachtofferhulp lijkt de politieke we
reld op basis van de bevindingen van de 
commissieleden eensgezind. Aan het 
slachtoffer zal meer rechten worden ge
geven. Volgens de commissie moet het 
slachtoffer advies kunnen geven wanneer 
de voorwaardelijke invrijheidsstelling van de 
dader in overweging wordt genomen. Het 
slachtoffer zou zich ook burgerlijke partij 
moeten kunnen stellen. En in de mate van 
het mogelijke zou het betrokken moeten 
worden bij het opsporingsonderzoek wan
neer bijv. huiszoekingen of confrontaties 
aan bod komen. Dat de rechten van het 
slachtoffer in de fase van het opsporings
onderzoek gevrijwaard zouden worden was 
- in tempore non suspecto - reeds het 
voorwerp van een door VU-kamerlld Ceert 
Bourgeois ingediend amdement op het 
regeringsontwerp-Ranchimont. Bourgeois, 
die deel uitmaakt van de commissie-Du
troux, wees er in het pariementair debat 
overigens op dat elk recht toegekend aan 
het slachtoffer volgens het Europees Ver

drag van de Rechten van de Mens ook 
toegekend moet worden aan de ver
dachte. 
Van zodra het rapport-Dutroux bekend 
werd gemaakt, doken onmiddellijk com
munautaire 
tegenstellingen op. Hoewel het rapport-
Dutroux uitdrukkelijk spreekt van een ge-
integreerde politiedienst die gedecentra
liseerd optreedt, vrezen de Franstaligen 
voor een uiterst gecentraliseerde éénheids-
polltie. Daarin zien ze een strak hiërarchisch 
gestructureerde éénheidspolitie met een 
piramidestructuur van boven naar onderen 
•en waarin de rijkswacht de plak zou zwaaien. 
De Franstaligen, in eerste instantie de PRL, 
aanzien dit als een aantasting van de ge
meentelijke autonomie en een bewijs van 
het feit dat de rijkswacht een staat binnen 
de staat zou gaan vormen. De Franstalige 
vrees is niet onterecht, maar voorbarig en 
vooral Intellectueel oneeriijk. De commissie-
Dutroux heeft het helemaal niet over een 
staat binnen de staat, noch minder over de 
aantasting van de gemeentelijke autono
mie. Volgens de commissie moet de ge-
integreerde politiedienst van onderen naar 
boven en dus op gedecentraliseerde wijze 
worden uitgebouwd. Zowel het locale als 
het federale politionele niveau blijven im
mers hun verantwoordelijkheden en taken 

opnemen. Toen Ceert Bourgeois, reagerend 
op de houding van de Franstaligen, voor
stelde meteen twee staten te maken om 
nadien na te gaan wat nog in confederaal 
verband kan worden geregeld, verander
den de Franstaligen het geweer van schou
der, lazen ze het rapport nog eens .grondig 
na' om het uiteindelijk dan toch goed te 
keuren. 
Natuurlijk kiest de SP voor een strak, fe
deraal uitgebouwde éénheidspolitie waarbij 
de rijkswacht heer en meester is. Maar, 
terecht merkte Ceert Bourgeois op dat net 
de huidige politiestructuren de rijkswacht 
vrij spel geven. Overigens wordt binnen een 
rechtsstaat verwacht dat het pariement een 
volwaardige controle op de politiediensten 
uitoefent. In een merkwaardige, bijna on
opgemerkte verklaring maakte Binnenland
minster Johan Vande Lanotte (SP) duidelijk 
wat hij daaronder verstaat: „Het zijn de 
verantwoordelijken binnen de politiestruc
turen die sancties zullen treffen, als het 
parlement het niet met hun beslissingen 
eens is dan moet het maar een motie van 
wantrouwen Indienen." 
Uiteraard kan het huidige overwicht van de 
politiediensten slechts vermeden worden 
indien ook gerechtelijke hervormingen 
plaatsvinden. Het gerechtelijk apparaat is 
verouderd, danig gepolitiseerd en bureau
cratisch dat het geen tegenwicht kan bie
den aan een modern rijkswachtkorps. Niet 
zelden traden de polltdiensten bij allerlei 
onderzoeken autonoom op. De commissie-
Dutroux liet daarover geen twijfel bestaan: 
het is de magistratuur, in casu de on
derzoeksrechter en met de politiediensten 
die het onderzoek leidt, stuurt en con
troleert. In een democratische rechtsstaat is 
dat niet meer dan normaal. Of de huidige 
regeringsmeerdertneid er ook zo over denkt, 
valt te betwijfelen. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Wat eigenaardig is, mag dan al 
opvallen, maar is daarom niet 
onwettelijk. Kamerlid Marguerite 
Bastien - gewezen Front National -
was zo'n eigenaardigheid nochtans op 
het spoor gekomen. „In het militair 
hospitaal zou in de dienst 
neuropsychiatrie een transseksueel 
werkzaam zijn die een 

militair personeel van de dienst 
neuropsychiatrie van het militair 
hospitaal?" vroeg zij aan minister 
Poncelet van Landsverdediging. „Elke 
discriminatie op grond van het geslacht is 
uitgesloten. Dit geldt eveneens ten 

geslachtsverandering heeft ondergaan aanzien van transseksuelen" antwoordde 
toen hij militair was. (...) Is het niet op deze. Het eigenaardige van de zaak is het 
zijn minst eigenaardig dat een besluit dat je in het leger niet meer 
transseksueel deel uitmaakt van het uitsluitend man kan worden ... 

• WETSTRAAT 4 

Ondanks enkele waarborgen dreigt de autonomie 
van het Belgiscli-Vlaamse Tractebei tegenover 

het Franse Suez verloren te gaan. Daartegen werd 
zowel in de kamer als in het Vlaams parlement 

geprotesteerd. Intussen werden de 
onderhandelingen in Zaal-F voortgezet. 

In Franse handen 
Woensdag 16 april verscheen in de krant 
De Standaard een paginagrote adverten
tie van de onlangs gefusioneerde Franse 
economische groep Suez-Lyonnaise des 

Eaux. Daarin werd medegedeeld dat de 
nieuwe groep inzake nutsdiensten vast 
van plan is de nummer één van de wereld 
te worden. Jerome Monod, voorzitter van 
Lyonnaise des Eaux, en Gérard Mest-

rallet, voorzitter van Compagnie De Suez, 

lieten niet na ook te vermelden dat de 
nieuwe industriële groep met zowel de 
Franse als Belgische verankering zal re
kening houden. 

AUTONOMIE 
Twee dagen later bleek duidelijk wat 
daarronder moet worden verstaan. Er is 
inderdaad een akkoord in de maak om 
het Belgisch-Vlaamse Tractebei een gro
tere autonomie te verlenen binnen de 
Franse multinutsgroep Suez-Lyonnaise 
des Eaux. Daarop werd niet enkel aan
gedrongen door Tractebei zelf, maar ook 
door de Belgische en Vlaamse regering. 
Suez is immers de Franse moedermaat
schappij van de Generale Maatschappij 

van België en de Generale is hoofd
aandeelhouder van Tractebei. Op die ma-

Zaal-F 
Vrijdag Ji. startte de tweede onderhande
lingsronde In Zaal-F van de senaat. Aanwezig 
waren Bert Anciaux en Ceert Bourgeois voor 
de VU, Edöy Boutmans. Jos Ceyseisen Geert 
de Vlleghere voor Agaiev, Cuy Verhofstadt 
PatrickDewaeleu Geert Versnickvoor de VLD. 
De CVP stuurde twee ,medewerkers'. Ook 
aan de SP en dan vooral aan parlements
voorzitter Norbert De Batseller werd ge
vraagd aan de onderhandelingen deel te 
nemen. Die ging daar - altans voorlopig - niet 
op In. 
Op de agenda stonden de decumul, de open 
boekhouding en giften aan particulieren en 
het kiesstelsel. Ten aanzien van de decumul 
wordt voorgesteld een deontologische eva
luatiecommissie naar Nederlands model op 
te richten. Alleszins moet de decumul ge
paard gaan met de herwaardering van het 
locaal mandaat. Er wordt voorgesteld de 
decumulregeling nu reeds door het Vlaams 
parlement te laten behandelen. Gelet op de 
negatieve houding van de CVP daartegen
over merkten de onderhandelaars met zon
der reden op dat de CVP beter manda
tarissen in de plaats van loutere medewer
kers naar Zaal-F zou sturen. 
Omtrent de open boekhouding en de giften 
aan particulieren zal een voorbereidend 
overleg met één vertegenwoordiger van elke 
party opgestart worden. Naar aanleiding van 

De Batselier wacht af... 

de discussie over het kiesstelsel denkt Ver
hofstadt aan een combinatie van het meer
derheidsstelsel en het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging. Veel animo vanuit de 
andere partijen viel daarover niet te no
teren. 

(evdc) 
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Karel Van Hoorebeke: „Parijs denkt 
graag in centralistische 

machtstermen en brengt de Vlaamse 
overheid In een onderhorige positie." 

nier controleert Suez Tractebei. Dat 
vormt een probleem, want Lyonnaise 
begeeft zich op dezelfde internationale 
markten van energie- en watervoorzie
ning, communicatie en afvalverwerking 
als Tractebei. Uiteraard wordt gevreesd 
dat - via de nieuwe fusie - Suez zal kiezen 
voor de belangen van het Franse Ly
onnaise en niet voor deze van het Bel
gisch-Vlaamse Tractebei. 
Daarom dus drongen de Belgische en 
Vlaamse overheid aan op een gedegen 
autonomie voor Tractebei. Op vraag van 
deze overheden is Suez bereid enkele 
waarborgen voor die autonomie in de 
vennootschapsstatuten van Tractebei in te 
schrijven. Zo zal iedere aandeelhouder 
van Tractebei niet meer dan de helft min 
één van de Tractebel-bestuurders mogen 
leveren. Dat betekent dat hoofdaandeel
houder de Generale (50%) - gecontro
leerd door het Franse Suez - minder dan 
de helft van de zitjes in het bestuur van 
Tractebei zal overhouden. Op zich een 
merkwaardige en hilarische beslissing, 
want de oorspronkelijk ,Belgische' Ge
nerale werd op danig uitdrukkelijke wijze 
aan Frankrijk uitverkocht dat het nu moet 
inboeten ter wille van de Belgisch-
Vlaamse verankering van Tractebei. 
Hoe dan ook, een tweede maatregel om 
de belangen van Tractebei te vrijwaren 
houdt in dat minstens een derde van de 
bestuurders van Tractebei onafhankelijk 
moeten zijn. Deze bestuurders zouden 
een belangrijke rol toegewezen krijgen bij 
belangenconflicten tussen Suez en doch
termaatschappij Tractebei. Overigens zou 
het beperkt comité van Tractebei tot een 
strategisch comité van zeven leden wor
den omgevormd. De Generale zal daarbij 
drie zitjes leveren, de Vlamingen Antoon 

Dieusaert en Paul de Keersmaeker worden 
als onafhankelijke leden opgenomen. Tot 
slot zal voor elke statutenwijziging bin

nen Tractebei een tweederde meerder
heid nodig zijn. 

MESTRALELET 

In feite had de Vlaamse regering, bij 
monde van Economieminister Eric Van 

Rompuy (CVP), ook gevraagd dat Suez-
voorzitter Mestrallet zou aftreden als 
voorzitter van Tractebei. Daarop wou 
Mestrallet niet ingaan. Dat zou nochtans 
een meer dan logische beslissing geweest 
zijn. Als voorzitter van beide groepen 
dreigt Mestrallet natuurlijk de belangen 
van de belangrijkste groep Suez te be
hartigen. Over de suprematie van Suez 
tegenover Tractebei liet Mestrallet ove
rigens weinig aan de verbeelding over. In 
niet mis te verstane bewoordingen ver
klaarde hij dat de strategische, maar ook 
overlappende en dus concurrerende ac
tiviteiten van Lyonnaise en Tractebei „ge
combineerd zullen worden". 
Dat betekent zoveel als Tractebei zal zijn 
buitenlandse activiteiten op Suez moeten 
afstemmen. Van autonomie zal dan ook 
weinig sprake zijn. Daarom dienden VU, 
SP, VLD en Agaiev in het Vlaams par
lement een motie in. Daarin wordt gepleit 
voor een blokkeringsaandeel van de over
heid in Tractebei. De CVP was daar niet 
voor te vinden, want aanziet een der
gelijke blokkering als een ,verouderd in
strument'. De motie werd door een wis
selmeerderheid ondersteunt, maar of dat 
veel zal uithalen is zeer de vraag. 

KAREL VAN HOOREBEKE 

Zoals VU-kamerlid Karel Van Hoorebeke 

terecht opmerkte zijn de gesprekken tus
sen de Belgische overheid en de Suez-
groep veel te laat gestart. Nog voor de 
fusie plaatsvond waarschuwde Van Hoor
ebeke ervoor dat Tractebei zijn voor
sprong op de buitenlandse markten zou 
verliezen. Verleden week dinsdag 15 april 
zei hij dat Tractebei in het niets dreigt te 
verdwijnen. 

Karel Van Hoorebeke: „ De regering was 

al langer op de hoogte van de fusie en had 

dus vroeger moeten optreden. Voortaan is 

het risico niet denkbeeldig dat de Belgische 

nutsvoorzieningen volledig in Franse han

den zullen terechtkomen. En dan heb ik 

het nog niet eens over de zo goed als 

onbestaande Vlaamse vertegenwoordi

ging. Parijs denkt graag in centralistische 

machtstermen en brengt onze overheid m 

een onderhorige positie. In heel deze kwes

tie staat het Vlaams parlement buiten spel. 

En met welk recht heeft men het regionale 

niveau genegeerd?" 

Dat Van Rompuy wel en Jean-Luc De-
haene niet eiste dat Mestrallet als voor
zitter van Tractebei zou aftreden is het 
mooiste bewijs van het ontzien van de 
Vlaamse inbreng. 

(evdc) 
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Het Verdrag van Maastricht gaf de sa
nering van de openbare financiën een 
Europese dimensie. Er werd de EU-lid-
staten - vooral onder impuls van Duitsland 
- het mes op de keel gezet om ten koste van 
alles deze budgettaire normen te halen. De 
gevolgen bleven niet uit. In vele EU-
lidstaten begon de economische motor te 
sputteren. De ene economie sleurde de 
andere mee. In 1993 werd duideÜjk dat 
het Verdrag van Maastricht eigenlijk een 
Europese crisis had georganiseerd, met 
een massale werkloosheid tot gevolg. 

VOORBEELD 

Aangezien onze overheidsfinanciën er het 
ergst aan toe waren, vielen hier dan ook de 
raakste klappen. Het had echter ook an
ders gekund. Landen zoals Denemarken 
en Ierland zijn er immers wel in geslaagd 
een drastische sanering van hun over
heidsfinanciën te doen samenvallen met 
gunstige economische gevolgen. 
Hoe hebben deze landen dit dan aan
gepakt? Vooreerst hebben zij niet gewacht 
op het Europees bevel om te gaan saneren. 
Zij hebben het alleen gedaan. Dit had als 
belangrijk voordeel dat hun export niet 
heeft geleden onder een slechter wor
dende economische toestand bij de buur
landen, zoals dit bij de gezamenlijke Eu
ropese sanering wel het geval was. In de 
moeilijke beginjaren van de sanering kon
den Denemarken en Ierland zich immers 
via hun export optrekken aan hun buur
landen waar niet werd gesaneerd. 
Ten tweede was de sanering eenmalig en 
drastisch. Zo diende ze niet te blijven 
aanslepen zoals in ons land, wat het con
sumentenvertrouwen hier negatief heeft 
beïnvloed. In Denemarken duurde sane
ringsinspanning van 1983 tot 1986, in 
Ierland van 1987 tot 1989. Na enkele 
jaren op de tanden bijten was het einde van 
de tunnel reeds in zicht! Als een sanering 
drastisch is, heeft dit tevens positieve ge-
loofwaardigheidseffecten tot gevolg ten 
aanzien van de financiële markten. Dit laat 
op zijn beurt dan weer ruimte voor een 
rentedaling, wat voor een heropleving van 
de economie kan zorgen. 

VLIEGENDE START 

Vervolgens ging de saneringsinspanning 
telkens gepaard met een soepeler monetair 
beleid. Dit kan niet gezegd worden van de 
Duitse Bundesbank die haar restrictief 
monetair beleid (met hoge rente) aan heel 
sanerend Europa doordrong. Bij een dras
tische sanering is er door de outputdaling 
nochtans geen inflatiegevaar. Daarom 
werd dit outputveriies in Denemarken en 
Ierland beperkt door een accommoderend 
monetair beleid. 

Tenslotte werd de sanering van de over
heidsfinanciën in Denemarken en Ierland 
telkens voorafgegaan door een zware de-

D e voorbije jaren werden steeds gekenmerkt door 

een aanslepende sanering van de 

overheidsfinanciën. De broeksriem werd door de 

federale regering steeds strakker aangetrokken. Het 

einde van de tunnel zou - dixit Dehaene - steeds het 

daaropvolgende jaar in zicht komen. De bevolking 

kreeg echter nog niet veel perspectieven op 

beterschap. 

^ E C O N O M I E ^ 

valuatie van hun munt, onmiddellijk ge
volgd door een koppeling aan de Duitse 
mark. Hierdoor verschenen deze landen 
competitief aan de start van hun sane
ringsinspanning. Ze konden als het ware 
een vhegende start nemen. Hun producten 
en diensten werden plots goedkoper voor 
het buitenland waardoor hun export een 
enorme stimulans kreeg. Daardoor zakte 
hun economie niet in elkaar. Dat een 
dergelijke devaluatie noodzakelijk is, zul
len ze in Ierland beamen. In 1982 mislukte 

diende de koppeling aan de Duitse mark in 
1990 te worden voorafgegaan door een 
devaluatie van de Belgische frank. De 
saneringsinspanning zou toen veel minder 
pijn gedaan hebben. Bovendien bevonden 
we ons toen in een economische hoog
conjunctuur, de ideale situatie om te sa
neren. 

Toen men dan enkele jaren later met het 
Verdrag van Maastricht op de proppen 
zou zijn gekomen, hadden we reeds veel 
verder gestaan in de sanering van onze 

Minder piJiilUk 
kan ook 

daar immers een eerste saneringspoging 

omdat deze niet werd voorafgegaan door 

een devaluatie van hun munt. 

LESSEN 

Welke lessen kunnen hieruit nu voor ons 
land worden getrokken? België had op het 
einde van de jaren '80 een drastische 
sanering moeten doorvoeren. Hierbij 

overheidsfinanciën. Daardoor zou de eco
nomische crisis van 1993 hier wellicht 
minder ravage hebben aangericht. 
Maar we leven nu eenmaal in een land dat 
België heet, een land met twee grote 
cultuurgemeenschappen die veel meer van 
elkaar verschillen dan de taal alleen. Een 
drastische sanering aan de uitgavenzijde 
(de uitgavenzijde is meestal de oorzaak van 

de ontsporing van de overheidsfinanciën) 
werd aan Waalse zijde bij monde van de PS 
steeds onmogelijk gemaakt, louter uit 
kortzichtig Waals eigenbelang. Toch zitten 
Vlamingen en Franstaligen nu samen met 
de gebakken peren. 

De huidige situatie waarbij de federale 
regering in feite gedoemd is om steeds uit 
minstens vier coalitiepartners te bestaan 
staat symbool voor het Belgische immo
bilisme dat tot de huidige hoge werk
loosheid en heel wat andere problemen in 
ons land heeft geleid. 
In Vlaanderen weten we intussen beter. 
Wat in Denemarken en Ierland mogelijk 
was, had hier immers ook gekund. Ho
pelijk krijgen we daartoe in een autonomer 
Vlaanderen met de nodige beleidsmid
delen ooit de kans. 

Kristof Agache 

Een 
autonomer 
Vlaanderen 
moet dezelfde 
koers kunnen 
varen als 
pakweg 
Ierland of 
Denemarken. 

Gewezen minister Wathelet krijgt het niet 
gemakkelijk, onder zijn bestuur liep de 
boel op Justitie goed fout. En zoals dat 
met misluste dingen achteraf altijd het 
geval Is, vandaag krijgt Melchlor de volle 
laag. Zijn mogelijke herbenoeming tot 
rechter bij het Europees Hof van Justitie 
hangt aan een zijden draadje. En wellicht 
is een televisieuitzending daarbij van 
doorslaggevende aard geweest. 
De lezer weet dat Wathelet sinds de af-
falre-Dutroux onder vuur ligt, vooral het 
feit dat hij 'zijn flat gaf aan de voor-

^ ACH ZO ^ 

benoemd mag worden, de Justitieminis
ter huldigde een andere mening. Hij werd 
door Verwllghen een hak gezet. Vanuit 
zijn gezag als commissie-voorzitter vond 
Verwllghen dat Wathelet geen tweede 
beurt kan krijgen. Dat werkte als een 
knijper op de neus van De Clerck, maar 
deze trok zich zoals steeds meesterlijk uit 
de slag (zij het met de staart tussen de 
lange benen). De federale regering zal 

't zrjn allemaal 
dezelfden! 

waardelijke Invrljheldsstelllng van de dul-
vel-van-Jumet breekt hem nu zuur op. In 
het rapport van de commissle-Dutroux 
staat dat met zoveel woorden geschreven 
en een dag later prijkte de foto van 
Wathelet dan ook tussen deze van de 
gewijsden. De krant als vervanger van de 
middeleeuwse schandpaal. 
De regering wou de gewezen minister In 
alle stilte opnieuw naar Luxemburg sturen, 
maar dat was zonder De Zevende Dag 
gerekend. Daar zaten de witte ridders 
minister De Clerck en Mare Verwllghen 
tegenover mekaar. De commissie-voor
zitter stelde dat Wathelet niet meer her-

zich opnieuw over de kandidatuur van 
Wathelet bulgen, luidde zijn antwoord. Of 
tot wat televisie In staat is! 
Eerder deze week Het de buis ook een 
nieuw optreden van Leo Delcrolx zien, 
uitgenodigd voor een babbel met de 
vraagstaarten van de Rwanda-commissle. 
De Leo zit In vleze papieren en daar bedoel 
ik zeker niet zijn Atomaschrlftjes mee. 
Nee, de Leo dreigt het slachtoffer van zijn 
slecht geheugen te worden. Jaren weet 
hij van niets en plots herinnert hij zich een 
brief van luitenant-generaal Charller te 
hebben ontvangen. Een belangrijke brief 
waarvan de Leo oordeelde dat hij deze niet 

door de regering moest laten lezen, een 
brief die misschien aan de basis ligt van de 
dood van 10 mannen ... 
Leo Delcrolx, goedlachs zoals steeds, voelt 
zich graag vedette. Ook en misschien 
vooral In moeilijke omstandigheden. Dan 
Is hij op z'n best: onweerstaanbare glim
lach op sensuele lippen, haren In de plooi, 
viriele oogjes, ruitjespak... 
Kordaat, maar teder. Zo Is het met de 
smeerpijp gegaan, met de villa In de Midi 
en zo zal het gaan als we iets meer 
vernemen over het Fenix-project, over 
Super Club, over... 
De lezer moet weten dat ik een simpele 
burger ben. Iemand die weet dat niet alle 
politici omkoopbaar zijn, maar die van 
avond tot avond met steeds groter ogen 
naar de TV-journaals kijkt en die aan de 
schaamteloosheid van sommige dames 
en heren geen kop meer krijgt. 
Mijn buur staat reeds een stap verder, hij 
heeft reeds lang afgehaakt. Gedaan, finl, 
uit!, zegt hij. Want hij weet hoe dat al
lemaal mis Is kunnen lopen, 
„'t Is al de fout van het geld. En van de 
macht die de mensen zot maakt, 't Is altijd 
zo geweest en 't zal altijd zo blijven!" 
En verder wil mijn buur niet meer over de 
politiek of over de polltlekers spreken 
want „Steek ze In één zak, 't zijn allemaal 
dezelfden: zakkenvullers!" 
En hij somt een lange lijst van plaatselijke 
grootheden op die, naar zijn weten, er het 
hunne van hebben genomen. 

RJ\smus 
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H' et provinciaal bestuur van Friesland maakt 

veel geld vrij voor het bewaren en bevorderen 

van het Fries in pakweg het economisch leven en het 

onderwijs, maar weigert wel nog verder steun te 

verlenen aan 'Frysk en Frij', een van de enige 

volledig Friese bladen. 

^ L A N D U I T ^ 

Ljouwert - Op it Provinsjehüs in Ljou-
wert, zetel van het Provinciaal bestuur 
van Fryslan, worden ambities gekoesterd 
als het gaat om de Friese taal; Fryske 
tillevyzje, Fryslan als enige officiële pro
vincienaam, een Friese opera, Friestalig 
beroepstoneel, plannen voor een Fries 
audiovisueel productiefonds, een speciaal 
project om meer leerluigen eindexamen 
Frysk te laten doen. En er zijn projecten 
voor meer Fries in de gezondheidszorg en 
het economisch leven. Het is maar een 
greep uit de vele activiteiten tot ver
sterking van de Friese taal en cultuur. 
Maar bij al die mooie plannen en ideeën 
worden soms oude, gewaardeerde in-
stelhngen schromelijk verwaarloosd. Een 
voorbeeld is het maandblad Frysk en Frij. 

Provinciale staten besloten in april om het 
al meer dan vijftig jaar bestaande blad 
geen cent subsidie meer toe te kennen. 
Daarmee dreigt het einde van Frysk en 

Frij én tegelijkertijd het einde van de 
Friestalige geschreven journalistiek. 

KWEEKVIJVER 

„In swarte dei foar it Frysk", zei FNP-

leider Jan van der Baan over het besluit 

van Provinciale Staten. De FNP-motie om 

Frysk en Frij hoe dan ook te behouden 
werd slechts gesteund door de Partij van 
de Arbeid, Grien Links en een onaf
hankelijke. Verder ontaardde de verga
dering voornamelijk in een cynisch zwar-
tepietenspel, waarbij de partijen elkaar 
verweten verantwoordelijk te zijn voor 
het einde van Frysk en Frij, want het zat 
de staten toch niet helemaal lekker. 
Frysk & Frij is namelijk niet zomaar een 
blad. Het gaat om een periodiek met een 
lange en roemruchtige geschiedenis van 
50 jaar. Opgericht door het verzet op 25 
mei 1945 was het de erfopvolger van het 
populaire maandblad Sljucht en Rjucht, 

dat van 1890 tot 1941 een ware huis-

Dagblad, Leeuwarder Courant of Omrop 

Fryslan. Frysk en Frij is ook het enige 
medium in Friesland dat consequent aan
dacht heeft voor minderheden elders in 
Europa. 

Maar behalve kweekvijver is Frysk en Frij 

veel meer. Het weekblad publiceert al 
tientallen jaren louter Frysktalige adver-
tensjes, die het als gevolg van deze op
stelling dan meestal zelf moet maken, 
want de meeste reclamebureaus zeggen 
dat niet te kunnen. En Frysk en Frij heeft 
een traditie als het gaat om Friese puzzels, 
recepten, human interest-verhalen en 
korte verhalen en gedichten van (jongere) 
schrijvers. En doordat dankzij flinke sub-

Help, Frysk en Frij 
fersüpt! 

vriend was voor duizenden Friezen. Een 
journalistieke traditie dus van meer dan 
100 jaar. Het blad ging even ten onder in 
de jaren '60, maar werd begin jaren '70 
terug heropgericht en meteen een kweek
vijver voor Frysk journahstiek talent. 
Klaas Jansma, Sietse de Vries, Nico Hylk-
ema - en ondergetekende - zijn maar 
enkele voorbeelden van journaUsten die 
bij Frysk en Frij als jonge broekjes de kans 
kregen om lange reportages te schrijven 
om vervolgens te vertrekken naar Friesch 

Terug naar Baskenland! 
Vrijdag 18 april bezette een twintigtal leden 
van een vereniging voor humanitaire hulp 
aan Baskische gevangenen de Spaanse Per
manente Vertegenwoordiging In Brussel. De 
actievoerders eisten de terugkeer van hun 
familieleden en vrienden naar gevangenis
sen in Baskenland. Het Baskische autonome 
parlement ondersteunde deze eis eerder via 
de goedkeuring van een resolutie. Brussels 
parlementslid Sven Gatz en VUJO-voorzitter 
Sigurd Vangermeersch waren aanwezig op 
de vreedzame actie In Brussel die navolging 
kreeg in Berlijn, Lissabon, Rome en Am
sterdam, 

Momenteel voert de Spaanse regering een 
spreidingspoiitiek. Bijna 600 Baskische ver
oordeelden en verdachten worden vastge
houden in Madrid of Toledo, maar evengoed 
op de Balearen en de Canarische eilanden of 
zelfs in Ceuta en Melila, de Spaanse enclaves 
op de Noord-Afrikaanse kust. Het gevolg is 
een bijna totale Isolatie van hun familie en 
vrienden, een scheiding van hun cultureel 
milieu en hoge vervoerskosten voor hun 
Baskische advocaten. Eén dag na de vreed
zame acties sprak de Spaanse minister van 

^ • 1 ^ - , ^ . ,^'^,. 
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Binnenlandse Zaken zich uit tegen een wij
ziging van het penitentiair beleid. Volgens 
Mayor Orega zou dat als een toegeving aan 
ETA worden geïnterpreteerd. De gewapende 
organisatie gijzelt al enkele maanden een 
Spaanse gevangenisfunctionaris om de ge-
vangenlspolitlek van Madrid onder druk te 
zetten. In april 1995 deed ETA een vre-
desvoorstel, het Democratisch Alternatief. 
Tot dusver verkoos de rechtse regering Aznar 
een harde, repressieve aanpak boven po
litieke onderhandelingen. 

(pdz) 

(> 

sidies uit de pot „taalbefoardering" de 
prijs laag werd gehouden kon het abon
neetal stijgen tot zo'n 5.000 a 6.000 
exemplaren, wat gerelateerd aan de doel
groep van maximaal 300.000 mensen die 
de taal kunnen lezen hoog is. Het on
derwijs in het Frysk leunt voor exa
menteksten en het onderwijs zelf al vele 
jaren op Frysk en Frij. 

F-SIDE 

Begin jaren '90 kwam Frysk en Frij echter 
steeds meer ter discussie te staan. Er was 
kritiek op het uiterlijk en de wat bij
zondere formule van familie- en opi
nieblad. De provincie verlaagde staps
gewijs de subsidie. Het blad werd duurder 
en verloor abonnees en het provincie
bestuur bedacht wat nieuws. Omdat 
Frysk en Frij „te weinig gelezen werd" 
zou er een wekelijkse Friese pagina in de 
Nederlandstalige Friese dagbladen moe
ten komen, de zogeheten F-side. Frysk en 

Frij verloor alle subsidie en werd nood
gedwongen maandblad en de rijke, uiterst 
winstgevende Leeuwarder Courant kreeg 
als fremdkörper een door het provin
ciebestuur betaalde F-side. 
Frysk en Frij èleek echter taai, ver
nieuwde zich en zag zelfs kans om als 
uitgever op te treden van gerenommeerd 
dichter als Tsjêbe Hettinga. Andere be
roemde namen als Trinus Riemersma en 
professor Tony Feitsma schrijven gezag
hebbende columns. Er zijn themanum
mers en boekenbijlagen. Maar tegelij
kertijd is het armoe troef op de redactie. 
De laatste medewerkers naderen de ar
moedegrens en bestuurlijke zwaarge
wichten bijten hun tanden stuk op de 
financiële realiteit en zien zich zelfs ge
noodzaakt om terug te treden. 
De nieuwe gedeputeerde van Cultuur, de 
welwillende Bertus Mulder (PvdA), deed 

een nieuwe poging en installeerde een 
commissie van aanbeveling onder leiding 
van oud-minister Dieuwke de Graaff-
Nauta. Die constateerde dat Frysk en Frij 
een belangrijke functie vervult, maar als 
publicatie in een minderheidstaal nooit 
zonder subsidie kan. De Friese staten 
lieten vervolgens haar en Frysk en Frij n 
de steek en besloten tegelijkertijd om het 
budget voor de F-side te verhogen. 
Alex Riemersma, normaal een uiterst 
loyaal ambtenaar op het Provinsjehüs, 
kan het niet meer helemaal volgen. „Am
bities hebben voor meer Fries in het 
economisch verkeer en in de gezond
heidszorg, dat is niet te verkopen als je het 
enige Friese maandblad niet onder
steunt." Riemersma heeft trouwens nog 
hoop dat Frysk en Frij ook deze crisis zal 
overleven. Het blad heeft trouwens dank
zij vele abonnees die vrijwillig meer be
talen dan de gewone prijs een bescheiden 
spaarpot en heeft nog niet gereageerd op 
het slechte nieuws van het provincie
huis. 

TWEE OPTIES 

Frysk en Frij heeft momenteel 3.000 
hondstrouwe abonnees, evenveel trou
wens als het grootste Welshe tijdschrift 
Golwg. In de Nederlandse verhoudingen 
zouden de 3.000 abonnees van Frysk en 

Frij goed zijn voor een oplage van 
150.000 en dat is een aantal waar een 
weekblad als Vrij Nederland alleen maar 
van kan dromen. Fryslan zonder Frysk en 

Frij is voor veel Friezen ondenkbaar. Het 
Letterkundig Museum is bezorgd, it Skri-
uwersbün (Schrijversbond) vraagt de pro
vincie om terug te keren op de dwalingen 
haars weegs. Frysk en Frij is ouder dan de 
Omrop Fryslên, ouder dan het verplichte 
Fries onderwijs op school (sinds 1980) en 
nu duizenden kinderen Fries leren lezen is 
er binnenkort geen actueel blad meer om 
te lezen. Schoorvoetend beginnen som
migen in Fryslan al na te denken over een 
nieuw blad, maar concrete plannen zijn er 
niet. Niemand wil het Frysk en Frij nog 
moeilijker maken dan nu. 
Frysk en Frij zelf heeft eigenlijk twee 
opties: doorgaan in een nog lagere 
frequentie of ophouden. Gezien de tra
ditie en het karakter van de medewerkers 
ligt de eerste optie het meest voor de 
hand. Maar in de huidige situatie zou 
Frysk en Frij enige „buitenlandse" 
solidariteit wel kunnen gebruiken. 
Mensen die het blad willen steunen 
of zich willen abonneren of anderszins 
een hart onder de riem willen steken 
kunnen contact opnemen met Frysk en 

Frij, Postbus 1750, NL 8901 CB Ljou
wert, Fryslan. Tel. -1-31.58.2120035 
Fax +31.58.2139999. Gironummer 
P 2535600. 

Onno F. Falkena 
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M eer dan de helft van de WU-lezers heeft inmiddels 'De herinnering is een 
vorm van hoop' aan zijn huisbibliotheel< toegevoegd. Dit essay van Ludo 

Abicht is uitsluitend te verkrijgen bij een vernieuwing van 
het WIJ-abonnement. De regionale vu-krant 

Een herinnering 
Bijna twee maanden geleden werd 'De 
herinnering is een vorm van hoop' of
ficieel voorgesteld. Zoals de meesten on
der u reeds weten is dit essay - over het 
Vlaanderen van vandaag en morgen - het 
geschenk dat WIJ haar lezers aanbiedt bij 
het vernieuwen van hun abonnement. 
Hoewel het boekje van Abicht niet in de 
boekhandel ligt, kan het toch op redelijk 
wat bijval rekenen in de Vlaamse dag- en 
weekbladpers, aan wie het werkje werd 
toegestuurd. Enkele weken geleden ga
ven we u reeds een overzicht van enkele 
van die kritieken, vandaag volgen er nog 
twee. 

NIET IN DE BOEKHANDEL 

Een eerste halen we uit Het Nieuwsblad 

van afgelopen zaterdag. Mark Vlaeminck 

las het boekje en ving aan met een be
schouwing over de 13.000 titels die jaar
lijks van de drukpersen rollen en m de 
boekhandel belanden. „Dit om te zeggen 
dat er naast al die vele goede boeken ook 
stapels prul op de boekenmarkt komen. 
Groot was dan ook mijn verbazing toen ik 
onlangs een boek in handen kreeg dat niet 
in de boekhandel komt. De Herinnering is 

een vorm van hoop is de titel van dat boek 
en de auteur is de Vlaamse schrijver Ludo 
Abicht. (...) \nDe herinnering is een vorm 

van hoop formuleert Ludo Abicht ge
dachten over Vlaanderen, Vlamingen en 
Vlaamse Beweging na de staatshervor
ming. In sommige kringen van nieuwe 
Belgen mag het dan misschien een beetje 
bon ton zijn om nogal neerbuigend over 
Vlaanderen te spreken als door de Eu
ropese feiten achterhaald, Abicht toont in 
dit essay dat het nationalisme met per 
definitie een beladen term is uit het 
verdachte rechtse gedachtengoed. Het 
essay van Ludo Abicht is ook een pleidooi 
voor eerlijk denken en voor correct han
teren van begrippen. Daarom is het jam

mer dat De herinnering is een vorm van 

hoop niet in de boekhandel ligt." 

RECUPERATIE 

„Een bepaald soort 'unitair' establish
ment doet zich discreet tegoed aan het 
kinderdrama waarin het land nochtans 
zijn eer verspeelde. Tegen die zachte 
politieke recuperatie worden opvallend 
weinig bezwaren gehoord. In Vlaanderen 
is overigens een toenemende waardering 
voor een verder moeilijk te omschrijven 
'Belgische ambiance' aan het ontstaan. 
Vooral intellectuelen die een eindje na de 
oorlog geboren zijn, in vele talen lezend 
en reizend, hebben weinig of geen be
langstelling voor de kwaliteiten en ge
breken van de prille Vlaamse politieke 
instellingen en voor de 'identiteit' van wie 
in Vlaanderen geboren en getogen is. (...) 
Dat IS onder meer te wijten aan het 
onplezierige ideeëngoed van het Vlaams 
Blok. Velen vrezen dat elke deelname aan 
het identiteitsdebat automatisch in die 
verdachte richting opschuift. Voor jon
gere burgers is het Vlaamse emancipa
tieproject dan weer een schimmig verhaal 
uit het verleden. Het sluit niet meer aan 
bij een nu overal heersend postmoder
nistisch wereldbeeld, een 'losse, gefrag
menteerde verzameling van culturele ex
pressies' die geen uitstaans meer willen 
hebben met grote theoretische stromin
gen zoals religie, socialisme, liberalisme, 
humanisme of nationalisme." 
Frans Verleyen, hoofdredacteur van het 
weekblad Knack heeft Abichts 'interes
sant essay' grondig gelezen. Hij heeft het 
over de haast spontane uitingen van na
tionaliteit en identiteit in landen als Grie
kenland, Italië en 'uiteraard La France' en 
haalt daarbij aan dat toeristen van die 
uitingen genieten. 

(Vervolg op blz. 8) 

De 
herinnering 
Is een vorm 
van iioop 

Zwart op geel, maar open voor alle discussie. Het opinieweek
blad WIJ houdt u met enkel ge'infornneerd, maar tevens wakker 
en kritisch. In dit kader - en exclusief voor onze lezers -
vroegen we aan filosoof Ludo Abicht een essay te schrijven 
over de toekomst van het Vlaamse emancipatieproject. U ont
vangt het gratis wanneer u uw abonnement vernieuwt of nieuw 
intekent. WIJ kost slechts 1.800 fr. voor een heel jaar. Dus bel 
naar 02/ 219 49 30 of fax ons uw naam en adres even door 
op het faxnummer 02/ 217 35 10. Want het wordt tijd dat u 
'ns in onze boeken kijkt. 

D I T B O E K G R A T I S B I J 
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Zaterdag 12 april 1997 was een his
torische dag voor de Borsbeekse gemeen
schap. 

Als onderdeel van de volledige restauratie 
van de Sint-Jakobskerk, werd onder 
enorme belangstelling een nieuwe spits 
op de toren geplaatst. Een spectaculair en 
technisch hoogstandje! 
Voor de Borsbekenaren een historisch 
moment. In 1941 werd door de bezetter 

de spits van de kerktoren gehaald, omdat 
deze hinderlijk was voor de aanvliegroute 
naar de luchthaven van Deurne. 
Dat nu, na 56 jaar, de eeuwenoude kerk 
terug in al haar glorie hersteld is, is mee te 
danken aan de niet-aflatende inzet van 
VU-schepen Jef Denil. Hij verkreeg de 
nodige medewerking van de provincie en 
de Vlaamse Gemeenschap om dit finan
cieel haalbaar te maken. 

Een herinnering 
(Vervolg vorige bk.) 

„Bij ons" zo gaat hij verder, „zou dat 
vanwege de zich bij voorkeur 'Neder
landstalige Belgen' noemende auteurs dus 
allemaal niet mogen, vanwege 'rechts' en 
gevaarlijk nostalgisch. Daarbij valt trou
wens op dat de hedendaagse Vlaamse 
intellectuelen nog geen analyse gemaakt 
hebben van het Belgische nationahsme 
dat door de unitaire staat tot diep in de 
jaren zestig werd gepropageerd via 
school, kerk, media en de politiek zelf. 
Net nu we verlost zijn van die kin-
derachtigheden, begint bijvoorbeeld 
Brussel weer als een magneet te werken 
op, zeg maar, de lezers van De Morgen en 
de bezoekers aan het - uitstekend be
dachte - literaire gebeuren Het Groot 

Beschrijf." 

HET BEGRIP 

Knacks hoofdredacteur heeft 'daar niets 
op tegen', maar stelt een en ander wel 
recht tegenover de feitelijke (taal)toe-
standen in de hoofdstad. Hij hekelt ook 
de houding van de linkse intellectuelen 
die schijnbaar wel willen opkomen voor 

de Palestijnen of voor Mandela - onder 
de noemer van de mensenrechten, maar 
datzelfde niet kunnen opbrengen voor 
Vlaanderen. „Het probleem" besluit Ver-
leyen, „ligt blijkbaar bij het begrip 'na
tionalisme' zelf, dat in Europa en daar
buiten zoveel onheil heeft meegebracht. 
(...)Men zou het woord dan ook kunnen 
veranderen in 'nationaal zelfrespect' of 
even zachtmoedige varianten daarop. Er 
valt echter meer te zeggen om ons inzicht 
in wat democratische en verdraagzame 
nationale identiteit kan en moet zijn, te 
verdiepen. (...) Met een door velen ge
deelde identiteit, en noem dat maar een 
volk, bouw je musea, havens, stembus-
kisten, universiteiten - alles waar niets op 
aan te merken valt. En je sticht er on
dernemingen mee, voor de algemene wel
vaart." 

o» WIJ-lezers die hun abonnement 

nog niet vernieuwd hebben, maar dat 

wel nog wensen te doen, kunnen 

dat - vanzelfsprekend - nog steeds. 

Formulieren voor doorlopende op

drachten of voor jaarabonnementen 

zijn te verkrijgen middels een tele

foontje aan de abonnementendienst 

(021219.49.30). 

"DDND? 
Je regois combien?" 

f een van de drie Guy's) 

NATIONALE CONVENTIE VOLKSUNIE 
ZONDAG 1 JUNI '97 - 1 4 UUR • CONGRESSENPALEIS BRUSSEL 

VLAAMSEVRUE 
IXMOKRATEN 

Borsbeek in feest! 
^ UIT DE REGIO 4 

Onder massaal applaus mocht hij dan ook 
terecht, op bijna 50 meter hoogte, de 

vergulde haan op het kruis plaatsen. 
Proficiat Jef! 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 25 april ZOTTECEM: Karel Van 

Hoorebeke over „waarheen met onze jus
titie". Om 20U.30 bij Braems, Stationsplein. 
Org.: VU-Zottegem. 

Za. 26 april DEINZE: Familie-Uit
stap. Bezoek aan Poperinge, IJzertoren, 
Streekmuseum Diksmuide, Mout- en Brou
werijmuseum Alveringem. Info en inschrij
vingen: Els Coppens, 09/380.02.47 OF Willy 
LOWie (09/386.67.47). 

za. 26 apm SINT-AMANDSBERC: 
Busuitstap naar Frans-Vlaanderen met deel
name aan de 2lste Zwijgende Voettocht. 
Info en inschrijving: 09/225.26.39. Org.: VU 
Sint-Amandsberg i.s.m. Goossenaertskring. 

za. 26 april CENTBRUCCE: Herden
king prof. dr Leo Elaut, n.a.v. 100ste ver
jaardag van zijn geboorte. Om 15u. in de 
trouwzaal van het Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat. Org.: Dn J. Goosse
naertskring Gentbrugge-Ledeberg. 

zo. 27 april LAARNE: Dagtrip 
Vlaamse Vriendenkring Laarne-Kalken naar 
Mechelen. Vertrek om 8u.l5 aan Voetbal
plein te Laarne. 8u.30 Kalkendorp. Meto.m. 
gratis koffie bij aankomst, bezoek aan 
Speelgoedmuseum, toeristisch menu in 
restaurant, historische wandeling, bezoek 
aan brouwerij (Gouden Carolus) met de-
gustatie. Terug rond 20u. Deelname: VU-
leden 700 fr, niet-leden 750 fr, kinderen 
400 fr Middagmaal: 500 fr Inschrijven voor 
20/4 bij Frank Van imschoot 
(09/369.50.45). 

WO. so april AALST: 1 Mei-viering. 
Samenkomst om 20u. aan standbeeld Ge
broeders Daens, Werf. Toespraak door Nelly 
Maes. Daarna opening nieuw arr. secre
tariaat in de Albert Lienardstraat 17a. Org.: 
vu-am Aalst-Oudenaarde. 

Za. 24 mei AALST: Eetfestijn in zaai 
't Kapelleken, Meuleschettestraat 32. Vanaf 
18u. Op het menu: soep, steak met kro-
ketjes (keuze uit 3 sausen). Deelname: 450 
f r Org.: VU-Aalst-Hofstade-Erembodegem-

Gijzegem-Nleuwerkerken-Moorsei-Herder-
sem. 

WEST-VLAANDEREN 
za. 26 aprfi DE PANNE: Uutkom-

mefeeste van vu-De Panne-Adtnkerke. Re
ceptie vanaf 19u.30 in feestzaal De Korre, 
Koninlijke Baan 7, De Panne. Gastspreker: 
Wilfried Vandaete. Inschrijven bij Noël De 
Cryse (058/41.44,06) of bij bestuursleden. 
Deelname: 400 fr p.p. 

zo. 27 april DAIVIME: Wandeling in 
Lapscheure. Samenkomst om 14u. aan zaal 
Heldewüs. Tr^ect van 6 km. vanaf I7u. 
kaasschotei. Deelname 300 fr., -I2j. i so f r 
Inschrijven voor 20/4 bij ReinhMde Verbrug
gen, tel. 50.06.04. Org.: vu-Damme. 

WO. 14 mei BRUGGE: Dia- en vi
deovoordracht over Friesland door Freddy 
Boeykens. Qm l5u. in de Magdalenazaai, 
Viollerstraat 7 te Brugge. Nadien moge
lijkheid tot koffietafel. Org.: WVG-Brugge-
Noord. 

DO. 15 mei BRUGGE: Flor Van Nop
pen, broer van de vermoorde veearts over 
„Leven en werk van Karel Van Noppen". Om 
20u. in De Gulden Spoor 't Zand 22 te 
Brugge. Org.: informativa vzw. 

WO. 21 mei BRUGGE: Croei en bloei, 
teloorgang en opflakkering van Brugge, 
door Lucien Beuckels. (gids in Brugge). Om 
15u. In de Magdalenazaai, Viollerstraat 7. 
Nadien mogelijkheid tot koffietafel. Org.: 
VWC-Brugge-Noord. 

Wo. 28 mei BRUGGE: Vlaanderen-
Europa 2002, de positie en de identiteit van 
Vlaanderen in het jaar 2002 door Danny 
Simons. Om 15u. in de Magdalenazaai, Vi
olierstraat 7. Nadien mogelijkheid tot kof
fietafel. Org.: VVVG-Brugge Noord en Cen
trum. 

zo. 1 Juni BRUGGE: Arr vu-Brugge 
met de trein naar vu-Conventie in Brussel. 
Afspraak om I2u.30 in Stationshal te 
Brugge. Tel. op voorhand naar Luk Groot-
aerdt: 050/36.29.31. 

DO. 5 Juni BRUGGE: Met VWC-
Brugge naar Frans-Vlaanderen. Verzamelen 
om 7U.45 aan zijkant gratis parking station. 
Vertrek om 8u. stipt. Terug rond I9u. Deel
name: 850 fr (bus + fooi chauffeur + ape
ritief en volledig middagmaal), inschrijven 
vóór 28/5 bij Chartes Tamsyn 
(050/35.37.99). 

za. 21 Juni ZWEVEGEIU: Zomerreis 
van Vlaamse Klub Groot-zwevegem. Ver
zamelen om 8u .45 aan de oude vaartbrug in 
de Otegemstraat. Om 9u. stipt afvaart naar 
Oudenaarde. Verder ook rondrit door de 
Vlaamse Ardennen. Deelname: 1.000 f r p.p. 
(boot, bus. gids en avondmaal), inschrijven 
tot 13/6 bij bestuursleden. 

VLAAMS-BRABANT 
DO. 24 april APFLICEIW: debat-

avond over de Nieuwe Politieke Cultuur 
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Ter informatie 
Sinds enige tijd loopt op initiatitief van de 
provincie Limburg, meer in liet bijzonder 
onder het toeziend oog van gedeputeerde 
voor Leefmilieu Frieda Brepoels, een sen-
sibiliseringscampagne rond rationeel wa
tergebruik. Het op verantwoorde wijze 
beperken van het huishoudelijk water
gebruik en het grote publiek aanzetten tot 
een meer verantwoordelijkheidszin bij 
het gebruik van van water zijn de twee 
doelstellingen van deze campagne. 
Eind maart werd ook het boekje 'Schets 

van ontwikkelingen in en rond het ba
sisonderwijs in Limburg 1975 - 1995' 
voorgesteld. Het is geschreven door Jaak 

Cuppens, inspecteur van het basisonder
wijs en bevat een schat aan gegevens. 

c» Zowel het boekje als de brochure over 

verantwoord watergebruik kunnen aan

gevraagd worden bij het kabinet van 

Frieda Brepoels, Universiteitslaan 1, 

3500 Hasselt, tel. 011123.70.35, fax 

011123.70.39. 

Gastspreker nationaal vujo-voorzitter Si
gurd Van Cermeersch. in het Cultureel Cen
trum van de abdij van Affiigem. Aanvang 
20u. Toegang gratis. Org. vu-Affilgem I.s.m. 
Vormingscentrum L Dosfel. 

Vr. 25 apiil NeDER«OVER>HeEM« 
BEEK: VU-Kwis '97 over actualiteit, geschie
denis, sport, wetenschap, natuur, media 
e.d. presentatie: Bert Anclaux. in zaal Fa-
milia, Fr Vekemansstraat 131. inschrijven 
voor 21/4 door storting van 400 fr. op 
rek.nr. 428-4053551-51 of 500 f r op de dag 
zelf. Max. 45 ploegen van 5 pers. Deuren 
19U.30., aanvang: 20u. org.: vu-Heem
beek-Mutsaard-Haren. 

Vr. 25 apHl KESSEL-LO: Praatcafé 
met Oerda Raskin. Om 20u.: Johan Sauwens 
over „Leed van een parlementslid"; om 
20U.30: Jos Bouveroux „Moeten er nog 
politlekers zijn?"; om 21u.30 praat Willy 
Kuijpers met André Vandeputte. Dit ter 
gelegenheid van overdracht parlementair 
mandaat van Wiliy Kuijpers. Het café Is open 
vanaf 19u. Kinderopvang is voorzien. Org.: 
vu-Groot Leuven en Kessel-Lo. 

zo. 27 apill MEISE: Aperttiefcon-
cert in de Muziekschool te Meise, Brus
selsesteenweg, om lOu.30. Inkom gratis. 
Org.: Karel Bulsfonds. 

Za. 24 mei ZEMST 4de Reuze-
Braadfeest. Vanaf 12u. in de Schranshoeve 
te Eppegem-Zemst. Org.: vu-arr Halle-Vil-
voorde. 

LIMBURG 
za. 26 april BILZEN: Bal van de 

burgemeester in zaal De Kimpei. Aanvang 
20u. 

za. 3 mei BREE: Lentebal van VU-
kanton Bree. Vanaf 20u. in Parochiecen
trum Tongerlo-Bree; Inkom 100 fr. 

ANTWERPEN 
vr. 25 april SCHOTEN: Paul van 

Zimmeren houdt lezing over volksspreu
ken, weerheiligen en weersvoorspellingen. 
Om 20u. CC - Kasteel van Schoten, inkom: 
150 fr (leden FVV & DF), niet-leden: 200 fr 
Org.: FVV-Schoten i.s.m. DF-Schoten. Info: 
Frieda Dufraing (03/658.50.89). 

Vr. 25 april ZANDVLIET: Mijn naam 
is Daens. Theateravond met monoloog van 
Gert Boullart..Om 20u. in VZW Biidscap, 
Conterscherp 98 te Zandvliet. Org., info en 
kaarten: DF-Zandvliet-Berendrecht. 

za. 26 april ANTWERPEN: Met de 
bus naar de Zwijgende voettocht van de 
Peene" in Zuidpeene (Frans-Vlaanderen). 
Vertrek om 8u.30 aan Holiday Inn-hotel G. 
Legrellelaan Antwerpen. Deelname: 400fr 
Tevens bezoek aan Cassel en St. winocksber-
gen. info: Luc Van den Weygaert 
(03/454.00.46). Org.: VTB-VAB en Marnix-
ring. 

za. 26 april BERCHEM: Bezoek met 
gids aan tentoonstelling „Vlaamse mini

aturen voor vorsten en burgers". Samen
komst om 10U.15 hal Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten, inschrijven en be
taling van 250 fr voor 23/4 op rek.nr 402-
6114801-15 van Vlaamse Kring Berchem. 
Info: Thea van Gelder (321.19.86). 

Zo. 27 april BERUUU?: Uitstap naar 
het ANZ-Zangfeest in Flanders Expo. Kaar
ten enkel in wk te bekomen na tel. afspraak 
met Walter luyten, 03/482.11.93. Schrtf-
teiijke reservering: fax 03/492.44.58. 

zo. 27 aprfl HEIST O/D BERG: Naar 
ANZ in Flanders Expo. Voor kaarten en info: 
Roger Van DIjck (015/24.80.86. 

WO. 30 aprii KALMTHOUT: Geleld 
bezoek aan tentoonstelling: Vlaamse Mi
niaturen voor vorsten en burgers In MSK-
Antwerpen. Afspraak om I4u. ingang mu
seum. Deelname: leden 250 fr, niet-leden 
300 f r Vooraf inschrijven verplicht (ina Bud
ding, 664.46.62). Org.: FW-KalmthOUt 

Do. 15 mei BERCHEM: Toneelvoor
stelling Beatrijs, door Tine Ruysschaert. Re
gie Herman Verschelden in realisatie van 
Theater Malpertuis. Om 20u. in CC Berchem. 
Inkom 350 fr. wk. 300 f t Info: L. Vang-
ramberen (03/322.05.36); FW-secretariaat 
(09/223.38.83). 

Vr. 16 mei LINT: Leden- en sym-
pathisantenfeest. Om 20u.30 in Ontmoe
tingscentrum De Witte Merel. Deelname: 
500 fr (soep, gourmet, pannenkoeken). 
Nadien gezellig samenzijn, inschrijven voor 
9/5 bij Rik vercauteren (03/455.71.56). 
Org.: VU-LInt. 

Zo. 25 mei WUUSTWEZEL: FietS-
zoektocht. Vertrek tussen 13 en 14u. op 
parking Parochiecentrum st.-Godelieve 
Achter d'Hoven te Wuustwezel. inschrijven 
ter plaatse aan 50 fr per deelnemings
formulier Prijsuitreiking: 18u. info: Magda 
Brocatus (313.91.18) of Dirk Van der Hallen 
(384.05.52). Org.: vu-afd. Noord-Brecht, 
Malle Wuustwezel. 

WO. 28 mei TURNHOUT: Jaak Peet-
ers stelt pasverschenen boek voor: Open 
brief van een Vlaamsnationalist aan de Mi
granten. Om 20u. in CC De Warande, Kel-
dercafé. Inkom gratis. Org.: Vlaamse Kring 
Turnhout i.s.m. VCLD. Info: Klara Hertogs 
(014/41.45.79). 

Do. 29 mei LIER: Studienamiddag 
,,ln het spoor van Felix Timmersmans', met 
Walter Luyten. Deelname: 100 frp.p. (wel-
komstgenever inbegrepen). Om I4u. in VNC 
(Berlarij 80). Met geleide wandeling, mu
seumtoegang, gidsen en infobundel. info: 
03/482.11.93. Iedereen welkom. 

Dl. 3 Juni BERCHEM: Oaguitstap 
van FW-Berchem naar Haarlem. Vertrek 
aan Berchem station om 7u.30 stipt. Terug 
rond 21U.30. Deelname: 1.600 fr (bus, 
chauffeur, ganse dag begeleiding VW-gids, 
middagmaal met drank en museum). In
schrijven voor 15/5, bij bestuursleden. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het partijbestuur van maandag jl. 
werd volgende persmededeling verspreid. 

VOLLEDIGE UITVOERING EINDVERSLAG 
COMMISSIE-DUTROUX IS SLECHTS EEN 
EERSTE STAP 

De VU wil dat op zeer korte termijn het eind
verslag van de commlssle-Dutroux in concrete 
beleldsdaden wordt omgezet. Wie durft spreken 
van 6 jaar heeft een andere politieke agenda en 
heeft de boodschap van de Witte Mars niet 
begrepen. Het neerleggen van een overgangs
wet om tot de noodzakelijke polltlehervormin-
gen over te gaan biedt de beste garantie om nog 
deze legislatuur de conclusies van de commissie 
vorm te geven. 
Het is hierbij noodzakelijk dat het parlement het 
initiatief niet uit handen geeft. Het zou een 
schande zijn indien de regering nu het par
lementaire besluitvormingsproces zou weg
drukken. Het is niet denkbeeldig dat in de ca
tacomben van de Belgische regering de uit
voering van het eindverslag van de Commissie-
Dutroux op een slinkse manier zou uitgehold 
worden. Het zeer degelijke parlementaire com
missiewerk en het uitblijven van partijpolitieke 
spelletjes In de commissie, is voor de politieke 
geloofwaardigheid een positief resultaat dat 
maar pas tenvolle door de bevolking zal ge

waardeerd worden als het commissierapport 
maximaal zal uitgevoerd worden. 
Voor de VU is deze volledige uitvoering van het 
commissierapport slechts een eerste stap. Het is 
duidelijk dat met dit verslag niet alles is gezegd. 
De VU wil dat er verdere initiatieven worden 
genomen o.a. Inzake de toegankelijkheid en 
organisatie van het gerecht. Recht op een eer
lijke en snelle rechtsbedeling is immers één van 
de meest fundamentele mensenrechten. Ook 
Inzake verjaringstermijnen en procedurefouten 
dient snel en concreet parlementair werk verzet 
te worden. Verjaring en procedurefouten leiden 
te vaak tot straffeloosheid en wetteloosheid. 
Verjaring dient tegengegaan te worden door 
een forse verhoging van middelen en personeel. 
Procedurefouten mogen slechts worden inge
roepen Indien de persoonlijke en reële schen
ding van belangen aangetoond worden. 
Tot slot hamert de VU, in het licht van de 
geplande politlehervormingen, vooral op het 
aspect van de democratische controle In het 
nieuwe systeem. De VU is van mening dat het 
werk in de commlssle-Dutroux heeft aange
toond dat de controlerende functie van het 
parlement meer dan ooit moet opgewaardeerd 
worden. De VU drukt de hoop uit dat een sterke 
en onafhankelijke controlerende taak van het 
parlement ook snel klaarheid kan brengen in 
andere 'affaires'. 

Falciceltocht Leuven 
Ti."* 

VUJO-Leuven doet een oproep aan alle 
jongeren om deel te nemen aan een 
fakkeltocht die zij op dinsdag 29 april a.s. 
organiseert in de kansarme buurten van 
de hoofdstad van Vlaams-Brabant. De 
organisatoren menen dat de problema
tiek van de Vierde Wereld te weinig in de 
actualiteit gehouden wordt. Kansar
moede wordt immers al te vaak terug
gebracht tot enkele sentiraentvoUe ver
halen rond Kerstmis. 
Met haar actie wil VUJO-Leuven twee 
doelen bereiken. Ten eerste wil zij erop 
wijzen dat niet alleen Brussel kansarmen 
telt. Anderzijds wil VUJO de progressieve 
krachten bundelen om meer druk te kun
nen uitoefenen op de overheid. „Het 
moet mogelijk zijn om enkele keren per 
jaar, rond thema's die ons allen beroeren, 
samen te werken. Regelmatig contact 
houden kan enkel bevruchtend werken." 
zegt Geert Marrin van de Leuvense af
deling. 
VUJO-Leuven richt zich met zijn oproep 
tot deelname aan de mars zowel naar 
verenigingen als naar individuen en be
nadrukt dat de tocht niet onder het 
exclusief vaandel van haar vereniging zal 
doorgaan. „Het eigen grote gelijk lijkt 

ons voorbijgestreefd. Eenheid in ver
scheidenheid rond concrete thema's lijkt 
ons veel frisser." 

c» Fakkeltocht tegen kansarmoede, dins

dag 29 april a.s., vertrek aan de ingang 

van de Sint-Geertruikerk, Half Maart

straat (zijstraat van de Mechelse straat) 

om 19u.30. Voor meer info z.w. Geert 

Marrin, Predikherenstraat 5, 3000 Leu

ven, 016123.20.68. 

Adreswiiziginq 
vu-Aalsl 
Het adres van het VU-secretariaat, zowel 
van het arrondissement Aalst-Oude-
naarde, als van de afdeling Aalst, wordt 
vanaf 1 mei; Albert Lienardstraat 17 a te 
9300 Aalst. 

zoekertje 
Gepensioneerde binnenhuisschilder 

uit het Gentse neemt nog werk aan. 350 
fr./u. plus BTW Enkel aandienen indien 
ernstig. Zich wenden tot de redactie van 
WIJ. 

"DDND? 
Staat niet in mijn atomaschrifije." 

(een fondsenwerver) 

NATIONALE CONVENTIE VOLKSUNIE 
ZONDAG 1 JUNI '97 - 14 UUR • (MNGRESSENPALEIS BRUSSEL VIAAJUSEVRUE 
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Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden in WIJ? 

Bel dan vandaas ^03 naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

' DEVRIESE ̂  
woonveriichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp, 
\ 050 35 74 04 / 

TAVERNE-RESTAURANT 

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

Het enige restaurant uit de streel< dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbank ingang) 
Specialiteiten; Visfondue 10 soorten 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km ̂ ^'^ 
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 

- - ^ \ / lUf IL. I\ir\ L.L.l.^ii '^\^J 

f V^rmees 
J L / 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 sen/ice 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel 053/7006.64 

Misschien het mooiste Hotel in Vlaanderen 
3 overnachtingen, half pension 4 gangenmenu,... enz. 

Luxekamer met douche 6.500,- Bfr. p.p. 
Luxekamer met dubbele whirlpool 9.800,- Bfr. p.p. 

Tel. 059/26.82.97 10 Km van Brugge 

Fax 059/26.89.35 & Oostende 

Hotel De Stokerij Oudenburg 

1 fles champagne met deze bon!!!! 

Email Hotel De Stokerij @flanderscoast.be. 

"instemt ^ 

Vlaamse lasten, Waalse lusten? 
f ELKE budgettaire inspanningen leverden Vlaanderen Wallome en Brussel? 
Wat zijn de sociaal-economische gevolgen van een volledige splitsing van de 

Belgische staatsschuld? En wat bij een gedeeltelijke splitsing' Standpunten, het tijdschnft 
van het Vlaams Nationaal Studiecentrum, publiceerde een studie over de regionalisering 
van de Belgische staatsschuld Taaie, maar boeiende lectuur! 

m IKAN een jaarabonnement nemen op het kwartaaltijdschrift Standpunten door 
300 frank te storten op rekeningnummer 435-0259801-18 van het Vlaams Nationaal 

Studiecentrum vzw Voor een los nummer betaalt u 100 frank Meer informatie. 
VNS vzw, Bamkadenplem 12 te 1000 BrusseL Tel 02/219 49 30 of fax 02/217 35.10. 

Zondag 27 april 1997 • 14.30 u. 
Flanders Expo • Hal 8 • Gent 
Kaartenverkoop: 03/23Z93.92 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

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

Knack 
DE BRITTEN 
KIEZEN 
Dienl hel Labour van Tony 

I BLiirop 1 mei de Conser-
\j l ic\cii van John Major 

I imleiilaad een nederlaag toe' 
De slennnniu in hei Vuenigd 
Koninkrijk een leporlage 

HET LOT VAN DE 
LOTERIJ 
Volgens bepaalde benchlen 
lijdt de Nationale Lotcri] ver
lies Hoe /waar' En vooral 
hoc IS dat nmgelijk' De lot
gevallen van de Loterij een 
onthullend verhaal 

PALAVERS IN 
HET PARLEMENT 
WclkL Jt-llkpl^kN vkki.n Cl 

achler hel voisl.ij: \.m <\\. 
Commiss(c-DulK)u\' I J I 
achter de discussies erover in 
hel pdfleiTicnl' De achlei 
monden van hel debal 

ZOMERWONEN 

Kleui ige /omcrse hm/en en 
tinnen Portretten \an de 
Ksti. plantenkwekeis I n 
lilks i)\ei koi \ jssi.n n.n loi 

luin in de sijvei liuli- «(HUI 
s|xxial van Weekend Knaek 

ELKE WEEK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK EN VACATURE 
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stemmen 
uit het behang 

• CULTUUR • 

De ASLK-Galerij in Brussel pakt ander
maal uit met een wat extravagante ten
toonstelling. Dat maakt deze expositie hoe 
dan ook speciaal en aantrekkelijk. Over de 
geschiedenis van het behangpapier is bij
zonder weinig geweten. Toch worden wdj 
als bewoners van een huis sinds het verre 
verleden met deze wandbekleding gecon
fronteerd. Het is dus alleszins een on
derwerp dat ons allemaal kan interesseren. 
Indien er dan nog alles aan gedaan werd 
om dit onderwerp zeer illustratief en his-
torsich voor te stellen en te verklaren is dit 
een buitenkansje. 

MEUBELPAPIER 

De opgang van het behangpapier als muur
decoratie begon in de Zuidelijke Neder
landen inderdaad tijdens de 16de eeuw. 
Sporen hiervan werden immers terug
gevonden op houten zolderingen, onder 
andere in enkele zestiende-eeuwse huizen 
te Antwerpen. 

Pas in de 18de eeuw verscheen het be
hangpapier in zijn huidige, ons nog steeds 
zo vertrouwde verschijningsvorm: een rol 
papier met in lijmverf gedrukte deco
ratiemotieven. In de aanvangsperiode 
sprak men van meubelpapier. Het werd 
aanvankelijk vooral ingevoerd vanuit En
geland, Frankrijk en zelfs China. Gelei-
dehjk aan kwam echter een lokale in
dustrie voor de aanmaak van behang
papier tot stand. 

De behangpapieren uit de 18 de eeuw 
geven ons in hun decoratie een uitstekend 
beeld van het „aangename leven". De 
geraffineerde tekeningen werden in sub
tiele kleuren uitgevoerd. 
Schitterende voorbeelden zijn ons over
gebleven uit het fin de siècle met unieke 
gehelen, bestaande uit bladen papier, die 
precies op maat gesneden werden om op 
muren van de kamer een samenhangend 
„geplakt" decor te vormen. Op de ten
toonstelling zien we hiervan een illustra
tief voorbeeld uit het intussen verdwenen 
Hotel d'Ursel te Brussel. We kunnen er ons 
een goed beeld van vormen, hoe een 
Etruskisch interieur rond 1800 er uitzag. 
De dure stoffen zoals satijn en tule, waarin 
de overvloedige draperieën in de aris
tocratische woningen vervaardigd wer
den, konden nu tegen een veel lagere prijs; 
illusoir in trompe-l'oeil-effect met behang
papier „geïmiteerd" worden. Voortaan 
kon met behangpapier toch een schijn van 
rijkdom en aristocratie opgehouden wor
den. 

PANORAMA'S 

De echte blikvangers, zowel op deze ex
positie als in de hele geschiedenis van het 
behangpapier, zijn de zogenaamde „pa
norama's". Ze werden exclusief in Frank
rijk vervaardigd en veroverden de hele 

Westerse wereld in de periode 1800-1870. 
Het gaat hier om grootse landschappen, 
samengesteld uit vele panden papier, die 
vaak een hele kamer behangen. Als be
woner zit men dan als het ware midden in 
het „op papier gedrukte landschap". Vaak 
gaat het daarbij om landschappen met een 
uitgesproken exotisch tmtje, of met he
roïsche taferelen, die de bewoners naar 
verre, mysterieuze oorden verplaatsen. 
Dergelijk behangpapier, dat weldra op 
vele duizenden exemplaren gedrukt werd, 
vond gretige afname door kleine bour
geois en notabelen. Uit ons land zijn 
momenteel nog een 17 locaties met een 
dergelijke panoramische wandbekleding 
gekend. 

De 19de eeuw gaf de voorkeur aan meer 
intimiteit in de woonkamers. De pano
ramische landschappen hadden duidelijk 
afgedaan; er werd nu meer geopteerd voor 
behangpapier met allerlei opgedrukte or
namenten, bloemen of imitaties van tex-
tielstoffen. Voor de decoraties ging men te 
leen bij de aristocratische sierelementen 
van alle tijden en alle stijlrichtingen. Dit 
alles moest een sfeer oproepen van „her
innering" aan een rijk en glorieus ver
leden. Bij voorkeur de diverse bloem
motieven zijn uiterst realistisch, botanisch 
exact en zelfs sensueel uitgevoerd. 

MECHANISERING 

Tijdens de tweede helft van de 19de eeuw 
wordt de fabricage van het behangpapier 
volledig gen\echaniseerd. Het behangpa

pier wordt sterk gedemocratiseerd en 
vindt nu zijn weg naar ongeveer iedere 
woning. Een vernieuwing in de motieven 
komt niet tot stand. Het papier werd 
eerder van mindere kwaliteit. 
De Art Nouveau (einde 19de, begin 20ste 
eeuw) betekent een stijlbreuk met het 
verleden. De traditionele ornamenten, zo
als het bloemmotief, wordt radikaal ver
worpen. Het accent wordt nu gelegd op 
gestyleerde planten, waarvan de ranke 
stengels weergegeven werden met een 
veelvoud van sierlijke krommen, als zovele 
symbolen van het „vitale elan", ook in de 
nieuwe kunst! Denken we in dit verband 
maar aan de ontwerpen van Van de Velde 

en Horta. Het interieur dient nu, tot in zijn 
kleinste elementen, een architecturaal-ar-
tistiek geheel te vormen. Ook de Art Déco 
zal deze weg verder bewandelen, in het 
Interbellum. Ook voor het behangpapier 
blijft de nadruk liggen op de grafische 
lijnvoering en het gebruik van helder 
ekleuren. Dit moest getuigen voor de 
welvaart en de hervonden levensvreugde. 

BLOEMETJESBEHANG 

De decoratiemotieven van Art Nouveau 
en Art Déco werden dan weer resoluut 
verworpen door bijvoorbeeld Le Corbu-

sier en het Bauhaus. Men evolueert nu 
naar veelsoortige behangpapieren met 
vooral eenvoudige weefseleffecten als mo
tief. Het kleurenpalet wordt tot het ui
terste afgezwakt en uitgezuiverd, tot een 
meestal grijswitte, neutrale achtergrond. 

Het wordt immers weer economisch-po-
Ktieke crisis! De massale heropbouw na de 
radicale stadsverwoestingen uit de Tweede 
Wereldoorlog betekent natuurlijk een 
hausse voor de behangpapierfabricatie. Er 
komen nieuwe technieken en een nooit 
geziene variatie m de decoratie. Denken 
we daarbij slechts aan de „hippie-bloe
men" uit de jaren '70, en de „natuurlijke 
bloemmotieven" uit de jaren '80 en '90. 
De productie is intussen geconcentreerd in 
enkele grote internationale ondernemin
gen. 
Een boeiende tentoonstelling. 

Dirk Stappaerts 

'^Stemmen uit het behang. 4 eeuwen 

geschiedenis van het behangpapier. Ten

toonstelling in de ASLK-Galerij, Kreu

pelenstraat 12 tel 000 Brussel. Tot 18 mei 

1997. Dagelijks van 10 tot 18u. (ma. 

gesloten). Gratis toegang. Catalogus be

schikbaar. Verdere info: 02/228.71.68. 

Chinees 

behangpapier 

met de hand 
geschilderd, 

„Appartement 

de la belle 

alcove", 
Kasteel 
d'Ursel, 

Hingene. 
Kanton, vóór 

1763. 
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Kunstbezit uit Beigie in Rusland vast 
Dat een leger oorlogsbuit meesleept is zo oud 
als de bijbel. Het Duitse leger heeft het tijdens 
de tweede wereldoorlog gedaan en de ge
allieerde legers evengoed. Gewoonlijk ge
raken de verliezers achteraf hun buit kwijt, de 
winnaars niet. 

ROVERS DOOR ROVERS BEROOFD 

Met het roemrijke Rode Leger ligt het wat 
ingewikkelder. Dit heeft niet alleen Duitse 
kunstschatten mee naar huis genomen maar 
ook kunstschatten en archieven die door het 
Duitse leger zelf weggehaald waren uit door 
haar bezette gebieden. Men zou kunnen zeg
gen: uit landen die de objectieve of zelfs de 
officiële bondgenoten waren van de Sovjet
unie. Bijvoorbeeld uit België, waar na de 
oorlog alle Belgen die aan het Oostfront 
gestaan hadden de gevangenis ingingen -
sommigen eindigden vóór het vuurpeloton -
omdat zij de wapens hadden opgenomen 
tegen „een bondgenoot" van België. 
Men zou dus kunnen verwachten dat deze 
„bondgenoot" gemakkelijk bereid zou zijn, 
de door de gemeenschappelijke vijand ge
roofde kunstschatten aan de met hem be
vriende staten terug te geven. 
Welnu, niets blijkt minder waar. Zo lang de 
communisten in Rusland baas waren, werd 

de kwestie niet eens gesteld. Na de ineen
storting van hun regime scheen er beweging 
te komen in deze aangelegenheid. Om goed 
te staan met het Westen liet de post-com-
munistische regering in 1991 weten dat zij 
naging welke kunstschatten zij zelfs even
tueel aan Duitsland kon teruggeven en dus 
(denken wij) met nog meer reden aan landen 
die door nazi-Duitsland beroofd waren ge
weest. Er is bv. sprake van Jordaens-en, 
Rubens-en, Rembrandt-en, enz. die eigenlijk 
bij ons thuishoren. 
België bevindt zich niet als enige staat in dit 
geval. Alles samen zou het om tienduizenden 
(sic) kunstschatten en kilometers archieven 
gaan, bewaard in geheime opslagplaatsen. In 
februari jl. bestond de Russische regering het 
zelfs, er een opzienbarende tentoonstelling 
mee te organiseren in Moskou. 

HEBBEN IS HEBBEN 

President Boris Jeltsin is voor een althans 
gedeeltelijke restitutie gewonnen. Het Rus
sische parlement echter niet. Het lange 
touwtrekken tussen beiden is nu tot een 
ontknoping gekomen. Tegen een wetsvoor
stel dat elke teruggave verbiedt had Jeltsin 
zijn veto gesteld. Maar op 3 april j l. heeft de 
Doema dit veto met de vereiste biezondere 

meerderheid verworpen. De zaak moet nog 
wel voor een Tweede Kamer komen, maar is 
waarschijnlijk beslecht. Motief: dit is een ge
deeltelijke schadeloosstelling voor de schade 
die het nazi-regime Rusland heeft toege
bracht. 
Men kan dit motief betwisten. Wat men niet 
kan betwisten is dat het zeker niet slaat op 
kunstbezit van bij ons dat door nazi-Duitsland 
geroofd werd en daarna nog eens door de 
Sovjet-Unie. 
De Russische Federatie is de Sovjet-Unie niet 
meer. Zij beweert, een parlementaire de
mocratie te zijn. Zij is zelfs door al te gewillige 
westerlingen reeds in de Raad van Europa 
binnengehaald. Toch overtreedt zij met deze 
wettekst een evidente regel van het vol
kerenrecht en zelfs van de logica. Rusland 
stelt zich weer eens te kijk ais ongelikte 
Beer 
Hoe gaan de betrokken regeringen nu re
ageren, de Belgische bv.? Zullen zij protes
teren? De Belgische ambassadeur uit Moskou 
terugroepen ,,voor overleg"? Zachtere di
plomatieke middelen aanwenden? Of is dit 
een kluif voor de Europese Unie? Worden er 
alvast in de Raad van Europa vragen ge
steld? 
Mogen wij dat dan tenminste vernemen? 

Karel Jansegers 

24 april 1997 



I n Bellecourt in de buurt van La Louvière ligt een 

steeg waar ooit zoveel Vlamingen woonden dat de 

straat de naam Rue des Flamands kreeg. „Maar de 

bewoners zijn de Vlaamse dialecten al lang verleerd. 

Zij zijn van de derde, of van de vierde generatie. Zij 

zijn Walen." Dat schrijft Guido Fonteyn in een boek 

over de Vlaamse emigratie naar Wallonië. 

• B O E K E N ^ 

'In de Rue des 

Flamands' is 

niet het 
ultieme boelc 

over de 

Vlaamse 
migratie naar 

Wallonië, het 

is wel een 

goede aanzet. 

12 

Waarom zijn de Vlamingen met zovelen 
naar Wallonië uitgeweken? Daar bestaat 
nauwelijb samenhangend studiewerk 
over. Daarom is het goed dat de re
portagereeks Lés flamins c'n'èst n'n dès 

djins (Vlamingen waren geen mensen) die 
Guido Fonteyn in De Standaard pubh-
ceerde nu samengebracht werd in een 
boek In de Rue des Flamands. 

MAL DES FLANDRES 

Tussen 1840 en 1850 stierven in Vlaan
deren mensen bij bosjes als gevolg van 
mislukte oogsten, tyfus en cholera dunden 
de bevolking verder uit. De Vlaamse 
Ziekte heette het, en het was deze Mal des 

Flandres die mee aan de basis lag van de 
emigratie naar Wallonië. 
Met hoeveel zij precies waren is nooit 
achterhaald, maar cijfers wijzen erop dat 
tussen 1845 en 1846 de bevolking van 
Oost- en West-Vlaanderen met 34.000 
mensen verminderde terwijl deze van He
negouwen en Luik in dezelfde periode met 
104.000 toenam. 

In zijn boek Vlaanderen in de wereld 

(1976, deel 3) citeert Arthur Verthé cijfers 
die hij uit talen- en volkstellingen haalde. 
A. Verthé; „De raming van een half mil
joen Vlaamse immigranten in Wallonië is 
beslist niet overdreven. In 1970 verklaarde 
de eerste schepen van La Louvière dat 
zeker 60 tot 70% van de 24.000 inwoners 
van Vlaamse herkomst is. In 1926 waren 
er op 34.000 inwoners van Doornik 
14.000 uit Vlaanderen afkomstig." 
Een krant van 22 maart 1845 titelde: „Het 
volk lijdt honger!". In een andere uit 1847 
lezen we: „Na twee magere jarefl, met een 
crisis in de Vlaamse linnenindustrie en een 
aantal mislukte oogsten (de korenroest en 
de aardappelziekte vernietigden 87 pro
cent van de oogst), volgde een tyfus-
epidemie. De epidemie stak de kop op in 
Vlaanderen in juni 1846 en verspreidde 
zich voor het einde van het jaar over een 
honderdtal gemeenten. In totaal waren er 
60.377 zieken en vielen er 11.900 do
den." 

Bij de eerste volkstelling in België (1846) 
telde men op 4.377.196 Belgen 1.092507 
behoeftigen, slechts 192.964 daarvan 
trokken steun. 
Het ging dus duidelijk slecht met het arme 

Gratis 
1 o vlugge WiJ-lezers kunnen een exemplaar van In de 
Rue des Flamands bemachtigen wanneer ze hun 
naam en adres op een briefkaart schrijven en sturen 
naar: Redactie WIJ, Barrlkadenplein 12 te 1000 Brus
sel. Faxen kan ook op nummer 02/ 219 97 25. Een 
onschuldige hand duidt de gelukkigen aan. 

Vlaanderen. Zo slecht dat de toestand in 
de Wetstraat ter sprake kwam. 
G. Fonteyn: „Tijdens de hamerzitting van 

12 december 1846 werd de meest stuitende 

zin uitgesproken door de liberale volks-

vertgenwoordiger J.D. Sigart, een dokter 

uit Bergen. Hij vergeleek de toestand in het 

verachterde Vlaanderen met deze in het 

industriële Wallonië en riep uit:„Zou het 

Vlaamse ras dan, zoals het Afrikaanse en 

het Amerikaanse ras, van een lagere orde 

zijn?" 

Sigart beantwoordde zijn vraag zelf met 
een resoluut 'neen', maar hij voegde eraan 

helft van de lijst uit Vlaamse namen. 
Tussen 1900 en 1910 was de nachtploeg in 
de mijn Bois-du-Luc (Houdeng-Goegnies) 
uit 60% Vlamingen samengesteld, de dag-
ploeg uit 30% . Van de 9670 exemplaren 
van het maandblad De Mijnwerker gingen 
er 8900 naar Vlaamse adressen in het 
Centrum. 

De Vlaamse aanwezigheid in Bois-du-Luc 
was zo groot dat de Vlamingen een 
Vlaamse onderpastoor kregen en de bi-
bhotheek een Vlaamse afdeling. De uit
geweken Vlamingen kwamen echter niet 
allemaal in de mijnen terecht. Uit Vollezele 
was een zekere Karel Pardaens naar Hou-
deng-Aimeries getrokken, een burgerlijk 
ingenieur, die er in 1912 burgemeester 

La Rue des Flamands 
toe 'dat het ongeluk van Vlaanderen is 
door zijn taal geïsoleerd te zijn." 
Meteen was de link gelegd tussen armoede 
en taal. Wie vandaag volhoudt dat de 
Vlaamse beweging geen sociale beweging 
was (is) kent de voorgeschiedenis van de 
Vlaamse gemeenschap niet. 

VAN OF VER 

Er werden vanuit verschillende hoeken 
pogingen ondernomen om cijfers te plak
ken op de Vlaamse uitwijking naar Wal
lonië. In zijn boek somt Guido Fonteyn er 
enkele op. Zo citeert hij Chris Vanden-
broecke die schrijft dat de bevolking van 
Henegouwen tussen 1806 en 1900 van 
472.000 naar 1.134.000 inwoners is ge
stegen, vooral door massale inwijking in 
de Borinage en het Centrum. In diezelfde 
periode zou de bevolking van de provincie 
Luik van 293.000 naar 843.000 zijn ge
stegen. 

Michel Poulain paste een andere werk
wijze toe. In een studie uit 1981 zocht hij 
in alle Waalse gemeenten al de fami-
henamen die beginnen met Van of Ver 
samen. Van de 18.557 migranten die West-
Vlaanderen tussen 1845 en 1850 verlieten 
trokken er 10.667 vooral naar Hene
gouwen. Poulain schat de totale emigratie 
uit Vlaanderen naar Wallonië op enige 
honderdduizenden. Band, de vereniging 
van Vlamingen in Wallonië, sprak het 
cijfer 750.000 uit. 

Uit deelstudies, gemaakt door de gewes
telijke kring Het Oude land van Edingen, 

om de emigratie van mijnwerkers uit het 
Pajottenland te achterhalen en waarbij de 
gemeenten Houdeng-Aimeries en Hou
deng-Goegnies in het Centrum werden 
onderzocht, bleek dat de bevolking van 
deze beide gemeenten tussen 1850 en 
1910 van 6674 tot 16241 was aangegroeid 
en dat daaronder 2500 Vlamingen waren. 
Op het monument voor de gesneuvelden 
van WOI in Houdeng-Aimeries bestaat de 

werd en dat tot 1920 te blijven. Door zijn 
tegenstrevers werd hij L'indigène de Vol
lezele genoemd. Een andere Vlaming, Fer
dinand Pintelon werd de eerste socia
listische burgemeester van Houdeng-
Goegnies. 

Er werd ook uitgeweken om aan land
bouw te doen. Tussen 1946 en 1956 alleen 
al zouden zich zo'n 2000 Vlaamse boe
rengezinnen in Wallonië gevestigd heb
ben. 

LI FLAMIND 

Walen beweren nogal eens dat er in Wal
lonië geen onverdraagzaamheid tegenover 
inwijkelingen bestaat. Guido Fonteyn 
somt in zijn boek krasse staaltjes van het 
tegenovergestelde op. 
G. Fonteyn: " In de rapporten van dokters 

in de geneeskunde wordt over les Flamins 

enkel in zeer negatieve termen geschreven. 

De auteurs stellen tegenover de fiere, zelf

bewuste Waalse mijnwerkers, de zeer mid

delmatige Vlamingen, die ze enkel voor niet 

ingewikkeld werk geschikt achten." 

Een dokter haalt aan dat iemand die zich 
niet wast voor Vlaming of vreemdeling 
wordt uitgescholden. Vooral alleenstaande 
jonge mannen werden daarbij geviseerd. 
De bevolking van Charleroi bestond in 
1866 uit 18 procent Vlamingen, het me
rendeel waren ongehuwde mannen. 
Onvermijdelijk zou ook de Waalse volks
literatuur de ingeweken Vlaming beschrij
ven. 

G. Fonteyn: Jn de Waalse taal betekent 

Flamind iemand die het aan elke vorm van 

intellect ontbreekt. En een travail di Fla

mind staat voor slecht of half afgewerkt 

werk." 

In de Waalse folklore is Li Flamind een 
lachwekkend personage zoals l'Auvergnat 
in Frankrijk of Woltje in het Brusselse 
poppentheater Tone. 

Yves Quariaux heeft 4500 Waalse the
aterstukken nagelezen, in 230 teksten 

kwam een Flamind voor, meestal als dom
mekracht. 

Sommige teksten waren ronduit racistisch, 
stelt Fonteyn, ze zouden vandaag „zonder 
enige twijfel in het toepassingsgebied van 
de wet op het racisme vallen." 
Zo droeg een hed de titel Je sos honteu 

d'est-ce flemind! (Ik ben beschaamd Vla
ming te zijn). Fonteyn bespaart zijn lezers 
de tekst! 

GEEN HELDENEPOS 

Alhoewel de kerk via haar nevenorga-
nisaties grote inspanningen heeft gedaan 
om de Vlaamse migranten kerks te houden 
toch is een groot gedeelte van hen in 
socialistische bewegingen terecht geko
men. Hen Vlaams én kathohek houden, 
was de grote opdracht. Fonteyn citeert uit 
een rapport van 1866 dat voorspelde dat 
de Vlaamse migranten vlug de weg naar de 
kerk zouden vergeten maar deze naar de 
Volkshuizen zouden leren kennen „waar
van zij snel de steunpilaren en de meest 
gedreven aanhangers worden. Kan het 
anders lopen? Overal, op fabriek en in het 
atelier, komen zij in contact met de so
cialisten." 

Men mag ook niet vergeten dat Anseele 
zijn politieke loopbaan in Wallonië begon 
waar hij van 1894 tot 1900 volksver
tegenwoordiger voor het arr. Luik was. 
Volgens Guido Fonteyn was de emigratie 
vanuit Vlaanderen naar Wallonië geen 
heldenepos. Het trotse Vlaanderen van 
vandaag verdringt zelfs de rampzalige eco
nomische en culturele toestand waarin het 
gedurende meer dan een eeuw heeft ver
keerd, de migratie naar Wallonië maakte 
van dit somber beeld een normaal on
derdeel uit. 

Fonteyn eindigt zijn boek bij de mijnramp 
van Marcinelle in augustus 1956 en waar
bij 263 kompels het leven Heten. Uit de 
samenstelling van de dodenlijst bleek dat 
er ook 36 Vlaamse arbeiders onder de 
slachtoffers waren, meestal pendelaars uit 
het Hageland. 

In de Rue des Flamandsis niet hét boek 
over de Vlaamse migratie naar Wallonië, 
het is een aanzet. Er werd reeds veel 
gepubliceerd over het thema, het wordt 
wel tijd om al deze informatie bij mekaar te 
brengen en te ordenen. En waar het moet 
van onjuistheden of van té nostalgische 
benadering te ontdoen, want al was het 
geen heldenepos het was zeker en vast een 
belangrijke periode uit onze geschiedenis. 
Daarom wordt het hoog tijd dat een ploeg 
vorsers aan dit werk gaat, misschien in 
opdracht van de Vlaamse regering. 

(mvl) 

c»Inde Rue des Flamands. Het schamele 

epos van Vlaamse migranten in Wallonië. 

Guido Fonteyn. Uitg. Scoop, Groot-Bij

gaarden. % blz. 399fr. 

24 april 1997 



'Mijn god', het thema van de voorbije Nederlandse boekenweek, heeft 

nogal wat uitgevers geïnspireerd. 

MAARTEN 
„Ervaar hoe het is om eindelijk, bevrijd van getob en twijfel, met 

hersenen waaruit al het spinrag van deze ziekelijke overtuigingen 

weggeblazen is, opgelucht als nooit tevoren, rustig en weloverwogen 

te kunnen uitroepen: 'God bestaat niet!' Maarten 't Hart schreef de 

jongste jaren in NRC Handelsblad een serie alternatieve bijbel

overdenkingen die gelovig en ongelovig Nederland in rep en roer 

zetten. Ze zijn nu verschenen in de bundel Wie God verlaat heeft niets 

te vrezen. 

c»We God verlaat heeft niets te vrezen. De Schrift betwist. 

BOEKEN 

Maarten 't Hart. Uitg. De Arbeiderspers - Antwerpen, 1997,176 
blz.,500fr. 

DE SCHRIFT 
Bij Amsterdam University Press verschenen De Schrift herschreven en 

De veelvervige rok, twee delen in de reeks 'De bijbel in de moderne 

literatuur'. Beide delen onderwerpen de bijbelse verhalen aan een 

onderzoek een gaan dan kijken hoe deze verhalen de latere literatuur 

beïnvloed hebben. Interessante lectuur al blijft het steeds de vraag of 

auteurs zich achteraf doelbewust hebben laten leiden door bijbelse 

verhalen, dan wel inspiratie hebben gehaald uit een soort van 

universele idee. 

c» De Schrift herschreven & De veelvervige rok. Jaap Goedgebuure. 

Uitg. Amsterdam University Press -Amsterdam, 1997,132 & 146 

blz.,490&S95fr. 

MARIA 
Zonder twijfel de meest belangrijke vrouw in het christelijke geloof is 

Maria. In Maria, een vrouwenleven gaat de Franse journalist 

Christian Makarian dieper in op de vraag wie Maria - als historische 

figuur - eigenlijk was. 

c» Maria, een vrouwenleven. Christian Makarian. Uitg. Anthos -

Amsterdam, 1997,184 bk, 690 fr. 

Toots wordt 75! 
• MUZIEK • 

Volgende dinsdag 29 april wordt de Brus
selaar Toots Thielemans vijfenzeventig. 
Zijn naam zal de (muziek-)geschiedenis 
ingaan als de componist van het nummer 
Bluesette, dat hij met zijn mondharmo
nica tot een wereldhit speelde. Dit voor
jaar is hij door de Vlaamse gemeenschap 
gelauwerd voor zijn verdiensten en loop
baan. „Leuk meegenomen, maar op de 
laatste plaats een eindpunt", volgens 
Toots. Want de meester blijft nog steeds 
even hongerig uitkijken om te kunnen 
spelen, bij te leren én te evolueren. 
Vorig jaar toerde Toots bij onze zui
derburen en was te Parijs meermaals voor 
de verscheidene televisieketens gevraagd 
als biezondere gast of voor een „special"-
optreden. Toots die met de allergrootsten 
in de jazzwereld heeft meegewerkt, zowel 
op de planken als in de studio, blijft 

darische) Blue note in New York (zijn 
tweede thuis) op het Spoleto Festival te 
Boston. 

Het verhaal van Toots gaat terug tot 
meteen na de oorlog, toen hij in de zomer 
van '47 met zijn oom als toerist de States 
bezocht. Hij leerde de mondharmonica 
kennen via de platen van Lou Adler en het 
gitaarspel van zigeuner Django Reinhart 
die te Parijs woonde. Als volleerd bebop-
muzikant was het hem niet zo moeilijk 
deze twee instrumenten aan te pakken, en 
namen als EUa Fitzgerald en Sarah Vaug-
han, Quincy Jones, Bill Evans, gitarist Pat 
Methenny en Miles Davis vroegen hem 
mee op de planken. En ook op de platen 
van Paul Simon (Sc Garfunkel) is hij te 
horen! Kortom een man om U tegen te 
zeggen, een levende legende van bij 
ons...! 

tussen zijn twee woonplaatsen pendelen. 
Hij is pas terug van Japan, en kwam langs 
Lissabon terug naar zijn huisje ergens in 
Brabant waar hij nu zijn grote Brusselse 
feestoptreden voorbereidt. 
Morgen vrijdag 25 april is Toots de 
vedette van een groots opgezet muziek
spektakel ter gelegenheid van zijn 75ste 
verjaardag, zoals de allergrootsten, in 
Vorst-nationaal. Zijn trouwe vrienden en 
begeleiders zijn van de partij: pianist 
Michel Herr, drummer Bruno Castellucci 
en Michel Hatzigeorgiou, de onvolpre
zen gitarist Philip Catherine, Kenny Wer
ner en Bart Denolf; mensen die naast hem 
misschien iets te weinig zelf in de spots 
kwamen. Verder staan naast hem ook 
Billy Hart, Scott Coley, Oscar Castro-
Neves, Eliane Elias en Dori Caymmi, en 
Ivan Lins op de planken. 

LEVENDE LEGENDE 

„Voor jazzmuzikanten is er eigenlijk meer 
te doen in het buitenland dan in Amerika 
zelf, maar vreemd genoeg ben ik ginds 
dan weer steeds populairder", grinnikt 
Toots. In mei spelen we in de (legen-

Proef een van zijn recente ceedee East-
coast, west... (Phonogram). 
c» Tickets en verdere info over 75 jaar 

Toots Thielemans: 070/233.577 of 

091222.48.23. 

CONCERTEN 

De maand mei brengt ons enkele schit
terende live-concerten. Op 2 en 3 mei is 
De Nieuwe Snaar in respectievelijk het 
cultureel Centrum van Leopoldsburg en 
de Brugse Stadsschouwburg. June Tabor, 
„leading lady" van de Britse folkmuziek 
is met haar trio op zaterdag 3 mei om 
20u.30 te gast in het Cultureel Centrum 
van Koningslo-Vilvoorde, gelegen aan de 
Streekbaan. 

Eveneens te noteren: het concert van 
Boudewijn de Groot, op vrijdag 30 mei m 
de Brusselse AB is uitverkocht. Een extra 
optreden is ingelast en wel op zaterdag 31 
mei, om 20u.30. 

En nog een aanrader: Freek de Jonge is 
weer in Vlaanderen. Hij koos eveneens de 
AB uit voor de première op 9 september 
ek. van zijn nieuwe programma Gemeen 

goed. Allen daarheen! Sergius 

In de platenwereld is het label Naxos een 
buitenbeentje. Zijn uitvoerders komen 
meestal uit door ons muzikaal onder
schatte landen als Hongarije en Slovakije. 
Haar CD's zijn vaak van hoog niveau, zo 
kreeg de opname van Haendels Messiah 

een gouden cijfer. Ze zijn een stuk goed
koper dan de gevestigde waarden. En ze 
hebben zowaar oog voor de Vlaamse 
muziek. Zo ontdekte ik na lang speur
werk bij hen de Vlaamse dansen van Jan 
Blockx en Gilsons bekende matrozendans 
uit zijn symfonisch gedicht De zee. 

Zopas heeft Naxos een unieke lees- en 
luisterset op de markt gebracht. Het boek 
van 296 blz. behandeh alfabetisch alle 
grote componisten en hun belangrijkste 
werken. De leek zal er zich thuis voelen, 
want stadhuistaai vind je er niet. Je komt 
er te weten hoe grillig het karakter van 
Liszt was en hoe verscheurd het geweten 
van Sjostakovitsj, wat een madrigaal is en 
een pavane, hoe een allegro klinkt en het 
timbre van de hobo. Alles is rijk ge-
illustreerd met foto's en schilderijen en 
op het einde volgt een lijst van bekende 
films met hun muzikaal leidmotief. 
Ik deed een paar steekproeven. Ik luister 
bijna van dag tot dag naar The planets van 
de Engelsman Gustave Holst. Het spreekt 
me erg aan om zijn rijke klankkleur. Het 
staat in het boek, kort besproken maar 

1000 Jaar 
klassiek 

raak. Ik vind er onze polyfonisten Ob-
recht, Ockeghem en WiUaert. Ik zoek 
naar onze tijdgenoten. Ze zijn er: de 
excentrieke Percy Grainger en de Polen 
Gorecki en Penderecki. 
Op twee CD's (samen goed voor 150 
minuten muziek) krijgen we een over
zicht van duizend jaar klassieke muziek: 
van gregoriaans tot Chopin en van Liszt 
tot Orff. Meestal zijn de voorbeelden 
goed gekozen en karakteristiek voor een 
periode of een componist. Toch had ik 
soms wat meer durf en vindingrijkheid 
verwacht. Uiteraard zijn thema en va
riaties uit het Forellenkwintet typerend 
voor Schubert en is de eerste gymnopedie 
sprekend voor het werk van Satie. Maar 
waarom Grieg altijd koppelen aan de 
morgenstemming uit zijn Peer Gynt en 

Verdi aan het slavenkoor uit zijn opera 
Nabucco} Toch ken ik geen duidelijker en 
goedkoper wegwijzer. Een aanrader dus. 

(wdb) 
c» Klassieke muziek van A tot Z. De grote 

componisten en hun werken. Uitg. 

Naxos. Boek + 2 CD's. 8.551 02122-

600 fr. 13 

de nieuwe ster in F.C. De Kampioenen?" 
(een verontruste DDT) 
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DONNIE BRASCO 
is de nieuwste film van Mike Newell, en is gebaseerd op het boek 

Dannie Brasco: My undercover life in the Maffia. Al Pacino is een 

ietwat uitgebluste gangster en zit er niet echt warmpjes in. Hij 

hangt veel rond met 'de jongens' en in een bar leert hij Johnny 

Depp (Donnie Brasco) kennen. Al vindt Johnny een leuke jongen, 

sleept hem overal mee en introduceert hem bij de anderen. Goed 

voor hem, want Johnny is niet echt Johnny, maar Joe Pistone, FBI-

agent. Dit is niet echt een gangsterfilm - want weinig of geen actie-

of geweldscènes - maar de regisseur beeft zich willen toespitsen op 

de „vriendschap" tussen Al en Johnny. Jammer is dat nooit echt 

wordt uitgediept wat Johnny voelt, als hij voortdurend bezig is Al 

een dolk in de rug te steken. (**l/2) 

NIEUW IN DE BIOS 

KOLYA 
heeft terecht de Oscar voor de beste buitenlandse film gekregen. 

Deze prent van de 31 -jarige Tsjech Jan Sverak is erg sterk. Koly a is 

het verhaal van Louka die ontslagen wordt uit de filharmonie 

omdat hij een communist beledigde, en die nu aan de bak komt op 

begrafenissen enzomeer. Hij houdt van de vrouwtjes en wil 

daarom niet echt trouwen, maar een vriend overhaalt hem een 

Russin te trouwen, om haar alzo aan het Tsjechisch burgerschap te 

helpen. Dat brengt hem genoeg geld op om zijn schulden te 

betalen. Dan verdwijnt zijn vrouw en laat haar S jaar oude zoon, 

Kolya, achter bij zijn grootmoeder. Wanneer zij naar het ziekenhuis 

moet, wordt Kolya op Louka's drempel gezet ... Een hart

verwarmende, tedere film. (***) . * S ^ ^ 

KARAKTER 
is een nieuwe Nederlandse film. Wie had gedacht dat deze roman 

van Bordewijk niet te verfilmen was, heeft niet helemaal ongelijk 

want de film Karakter is niet het boek Karakter en toch zit er een 

grote gelijkenis in. De strijd van een jongeman om hogerop te raken 

en het dwarsbomen hiervan is het centrale thema van deze 

„kostuumfilm", waarin schitterende acteursprestaties kunnen 

worden genoteerd. Maar om het banaal te zeggen, de film heeft iets 

te weinig karakter. {**) 

W. Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

•fe^^ Rope Twee jonge mannen vermoorden louter 
om de kick een studiemakker en geven later tijdens 
een feestje aan de gasten tips over de mogelijke 
daders. Deze eerste kleurenfilm van Alfred Hitchcock 
(1948) werd opgenomen In „takes" van 10 minuten 
en werd zodanig gemonteerd dat de film lijkt te 
Pestaan uit één lange shot, Hitchcock komt nog meer 
aan bod op BBC: vanmiddag om I5u.20 met Rear 
Window en morgenavond om 22u,20 met North by 
Northwest. Zat. 26 april, BBC 2 om 1U.10 

>&=? Anders gaan werken De werkende wereld 
staat op zijn kop: vaste banen gaan tot het verleden 
behoren en lijken steeds meer op „glijbanen", in deze 
documentaire, ingeleid door Miei Dekeyser, wordt de 
situatie In ons land vergeleken met die In Franse, 
Amerikaanse en Chinese bedrijven. Zon. 27aprll, TV 
2 om 19U.50 

^±^ Document: Het verhaal van Kim Kim Phuc is 
het huilende meisje op de wereldberoemde foto die 
werd genomen na een napalmaanval tijdens de VI-
etnamoorlog. Zij Is nu 54 jaar en vertelt het relaas van 
de confrontatie met de Amerikaanse commandant 
die toen de opdracht tot de aanval gaf. Maan. 28 
april, TV 2 om 20u.05 

^J' Albert Camus Thema-avond rond de Franse 
schrijver en Nobelprijswinnaar Albert Camus (1913-
1960), auteur van romans als Létranger, La chute, 
Noces en La peste en toneelstukken als Caligula en Les 
Justes Na een biografische documentaire volgt om 
23U.15 de film The Plague, met William Hurt en 
Sandrine Bonnaire. DIns. 29 april, Arte om 21U.45 

Kurt Russei en 
William Baldwin in 
„Backdraft", woens. 
30 april, Kanaal 2 
om 20U.45. 

^^-=1^' Panorama: Het mysterie van de zonne
tempel Eerste deel van een 2-delige Britse reportage 
over de Orde van de Zonnetempel, een van oorsprong 
Zwitserse sekte die al meermaals in veelal lugubere 
omstandigheden het nieuws haalde. Dond. 1 mei, TV 
lom2lu.45 

^=1? Falling Down Amerikaanse f Hm van Joel Schu
macher uit 1993 met Michael Douglas, Robert Duvall 
en Barbara Hershey. Een intens drama over een man 
van middelbare leeftijd bij wie op een snikhete zondag 
de stoppen doorslaan. Een soort stadswestern met als 
thema de mentale desintegratie in een verziekte 
wereld Vrij. 2 mei, BBC 1 om 22u. 

^=^ Before the rain Eerste speelfilm uit de 
nieuwe republiek Macedonië. Dit debuut van de 35-
jarlge Milcho Manchevski is verdeeld in drie delen en 
belicht enkele facetten van de ooriog in ex-Joe-
goslavië. Op het filmfestival van Venetië bekroond 
met de Gouden Leeuw. VriJ. 2 mei. TV2 om 
22U.35 

VRT. VRT. Hoera! 
"^ Vorige week woensdag werd het 

nieuwe maxi-decreet meerderheid tegen 
oppositie goedgekeurd in het Vlaams 
parlement. De plannen zijn inmiddels 
genoegzaam bekend, mede door de grote 
vertraging die ze hebben opgelopen. Oor
spronkelijk was het immers de bedoeling 
om rond Pasen vorig jaar de hele her
vorming erdoor te krijgen. Hoe het ook 
zij: de BRTN zal binnenkort eindelijk de 
naam dragen die hij verdient: Vlaamse 
Radio en Televisie, kortweg VRT. Over
bodig de lezer erop te wijzen dat het de 
VU was die sinds jaar en dag ijverde voor 
deze naamsverandering. 
De verandering van naam mag dan al het 
meest in het oog schieten - ze is voorzien 
voor januari '98, binnen de openbare 
omroep zelf hebben zich ook ingrijpende 
wijzigingen voorgedaan. Zo wordt de 
omroep omgevormd van een semi-over-
heidsbedrijf tot een NV van publiek recht 
en zullen er geen ambtenaren, maar con-
tractuelen worden aangeworven. Ook de 
dotatie voor de VRT gaat omhoog. Ge
delegeerd bestuurder Bert De Graeve zal 

jaarlijks over goed 7,6 miljard kunnen 

beschikken. Met name dat gegeven 
zorgde voor nogal wat wrevel bij de 
oppositie: door het opmaken van een 
vijfjarenplan wordt het parlement im
mers de facto de controle ontnomen over 
een besteding van meer dan 38 miljard. 
Het enige wat De Graeve daar tegenover 
moet stellen is een verbintenis voor het 
behalen van een aantal - nog verder te 
bepalen - 'kwalitatieve en kwantitatieve 
normen'. Over de wijze waarop dat ge
beurt, beslist alleen de VRT-top. 

Is het maxi-decreet gestemd, het 
dossier van de landelijke commerciële 
radio blijft hangende. Vlaams minister 
van Media Eric Van Rompuy het, als ware 
het op vraag van VTM zelf, een proef
ballonnetje op over het vormen van ke
tens van lokale radio's. Dat houdt in dat 
een (sterk verminderd!) aantal vrije ra
dio's nationale reclame zal mogen voeren 
én een aantal identieke programma's zal 
mogen uitzenden. Voorwaarde om tot 
ketenvorming te mogen overgaan is dat 
de lokale stations minimaal 20% van hun 
zendtijd voorbehouden voor lokale pro
grammatic. Daarmee zou ook de huidige 

Emiel Coelen is preventief geschorst 
bij de VRT. IVIeerdere Icranten maalden 

gewag van 'gesjoemel' rond 
onderwerpen in het 

consumentenmagazine 'Op de koop 
toe'. Coelen zou zichzelf rijker hebben 

gemaakt. Wat natuurlijk 's mans 
interesse voor kluizen kan verklaren... 

- en dus in principe illegale - keten van 
radio's Contact binnen de wettelijkheid 
kunnen opereren. Enige tijd geleden 
stelde VTM nog voor om nauwer te gaan 
samenwerken met Contact. 
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Omdat we wisten waaraan we be
gonnen, zullen we niet zeggen dat 
we 'Bingovision' slecht vonden. 
Deze zoveelste reclamespot voor 
de Nationale Loten] - zie ook 'VIR 
VIR Hoera!', 'De droomfabriek' e.a. 
- heeft als enige doel het verkopen 
van alweer een nieuw kansspel. Het 
aloude kienen in bedoempte ach-
terafzaaltjes (Rammeieuhü Haal 
'mü KIen!!) heeft plaats moeten 
ruimen voor het 'cocoonende' 
thuisgokken. Inzet zijn geen ko
peren kandelaars of electrische 
huishoudapparaten van een twij
felachtig merk, maar harde cen
ten. 
Bekende Vlamingen van dienst wa
ren Alexandra Potvin, Martin De-
jonghe en ReddyDemey die elk om 
beurt garant stonden voor de no
dige flauwiteiten. En daarmee de
den wat van hen verwacht werd te 
doen. En dus het gemeenschaps
geld dat zij ervoor kregen dubbel en 
dik verdienden. Datzelfde geldt ook 
voor Jo De Poorter die werd in
gehuurd om 46 keer op een andere 
manier te zeggen dat er alweer een 
bal uit de trommel was gevallen. 
Het feit dat op iedere bal een ander 
nummer stond, vergemakkelijkte 
deze zware taak enigszins. 
Wij kwamen er niet achter welk het 
precieze doel was van de aanwe
zigheid van dit fijnbesnaard panel. 
Door haar toedoen kon de spe

lende kijker niet meer of niet min
der winnen. Maar waarschijnlijk om 
het 'gezellig' te maken, waren de 
BV's toch weer paraat en ant
woordden ze op vraagjes uit het 
randnieuws. Slechts één keer wist 
zo'n vraag ons uit onze zaterdag
avondroes te halen. Ze ging over 
een 39-Jarige sterrenkundige die 
een komeet ontdekt had en nu om 
één of andere reden een adver
tentie had geplaatst. 'Waarom?' 
was ook de vraag die De Poorter aan 
het panel stelde. De man bleek op 

'groot geworden'. „Vroeger wilde 
ze prinses worden, nu heeft ze een 
andere droomjob." zo ongeveer 
luidt de bijhorende tekst. De beel
den erbij zijn dermate stereotiep 
dat wij ons afvragen of we dat geld 
niet kunnen terugvorderen van de 
belastingen. Wat we zagen was een 
moordgriet met een niets verhul
lend strak truitje die in halve 'Play-
mate'-stijl in een containerhaven 
rondliep. Een aantal dingen moet 
ook u onwaarschijnlijk lijken. Hoe
veel vrouwen werken In deze zware 

't Leven is mooi! 
Bingovision, zaterdag 19 april 1997, TVi 

zoek te zijn naar werk. ,,Hij is slim en 
heel succesvol, maar toch op zoek 
naar werk" besloot De Poori:er. 
Deze wijze uitspraak deed ons tot 
enkele besluiten komen. Ten eerste 
is het niet meer voldoende om slim 
en succesvol te zijn om aan werk te 
geraken. Tientallen panels bewijzen 
dat ten overvloede. Het gezegde 
deed ons ook terugdenken aan een 
zgn. 'Boodschap van Algemeen 
Nut' die - het overigens totaal over
bodig Engelsbenoemde - 'Bingovi
sion' vooraf ging. Het betrof een 
spotje van de VDAB waarin eerst 
een klein meisje wordt opgevoerd 
en later datzelfde meisje, maar dan 

sector? En hoevelen onder hen 
kunnen de vergelijking met een 
gemiddelde VTM-omroepster 
doorstaan? En hoevelen vinden het 
daarbij dan nog eens nodig om 
zowat in ondergoed door het decor 
te lopen? Een tweede besluit rond 
de sterrenkundige was dan ook dat 
hij niet al te snel op werk hoefde te 
hopen. Tenminste niet als het beeld 
dat de VDAB ons gaf juist was. Maar 
ach: 'Bingovision' had enkele mil
joenen weggeschonken en mis
schien had de astronoom wel een 
biljetje gekocht, 't Leven is aan de 
doeners! 

Krik 
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Suez en Lvonnalse 
ges Eaux 
In de Financieel Economisclie Tijd (15 
april) lees Ik dat de VU bezorgd en 
argwanend is over de fusie van de 2 
Franse holdings Suez en Lyonnaise des 
Eaux. 
Het is niet met bezorgd en argwanend te 

kijken dat de leegroof van Vlaanderen en 
België tegengehouden wordt want de 
heren van de Parijse salons hebben geen 
scrupules. Alleen macht en geld tellen! 
Er Is dringend politieke actie nodig, de 
VU moet hierbij een voortrekkersrol spe
len. 

Volgens mijn bescheiden mening zal 
politieke activiteit helpen om Parijs tot 

nadenken te brengen temeer omdat 
Electrabel en Distrigas een monopo
liepositie hebben. 
De prijs van elektriciteit en gas wordt te 
zwaar betaald door de burger. 
Waarom moet Electrabel-Distrigas en 
anderen in een monopoliepositie zulke 
hoge winsten maken? Alleen om Trac-
tebel, de Generale en finaal Suez te 

plezieren, afgezien van wat aalmoezen 
voor enige Belgische en zelfs Vlaamse 
krachten. 
In Parijs lachen ze hun tanden bloot! 
VU-parlementairen, niet enkel bezorgd 
zijn aubi 

Louis Ponceiet. 
Tonoeren 

^ W E D E R W O O R D # 

Relmond Kimpe 
Een publicatie over Reimond Kimpe 
(WIJ, 10 april jl.) zou niet volledig zijn 
indien daarin niet zou vermeld staan dat 
dichter-uitgever J.L De Belder in zijn 
Colibrant-Uitgaven reeds in 1972 een 
cahier-R. Kimpe heeft uitgegeven, met 
een inleidend essay van Joos Floquin, en 
met reproducties van schilderijen en te
keningen. 

J. De Belder had de reputatie zelf op zoek 
te gaan welke auteurs hij in zijn uitgaven 
wenste op te nemen. Als overtuigd na
tionalist en gedreven AKVS'er was hij er 
op uit dichters en kunstenaars in de 
actualiteit te brengen die te vlug zouden 
vergeten worden. 

In zijn fonds zijn vele namen daarvan te 
vinden, te veel om hier te vermelden. 

L L , Gent 

lyiachtswissel in 
Zaire 
Dacht iemand werkelijk dat een staats
hoofd, dat de rijkdommen van zijn land 
gebruikt om zich persoonlijk te verrijken 
aan de macht kon blijven? Natuurlijk 
niet! Niet erg shm, want moest hij een 
deel der rijkdommen gebruikt hebben om 
het volk goed gezind te houden, dan zou 
een andere sterke man géén kans ge
kregen hebben bij de bevolking. De enige 
strijd die er nu nog is gaat tussen de 

beperkte kring bevoordeelden van het 
staatshoofd en de rest van het volk. De 
keus wie zal winnen is gauw gemaakt. 
Vooral omdat de geldbronnen nu in han
den zijn van een nieuwe orde. (WIJ, 17 
april jl.) Het spreekt vanzelf dat andere 
landen zich niet moeten moeien met een 
binnenlandse machtsstrijd. Beschermen 
van burgers die tussen 2 vuren zitten is 
wat anders. Het is een primitieve en lakse 
houding van ze aan te manen te vluchten 
(voor de hoeveelste keer?) en alles achter 
te laten voor de plunderaars en ver
nielers. 

Belachelijk dat het westen in het buurland 
een grote hoeveelheid troepen bijeen 
brengt die van op afstand werkloos staan 
toe te kijken. Veeleer moesten die direct 
het land binnengetrokken zijn, toestem
ming of niet, om de burgers op ver
zamelplaatsen bijeen te brengen en hun 
have en goed te beschermen tegen de 2 
partijen. Mits die buitenlandse troepen 
zich defensief gedragen en absoluut géén 
partij kiezen, kan niemand daar iets tegen 
inbrengen. Is hetzelfde als een huma
nitaire actie. Nadat het oorlogsgeweld 
voorbij is en de veiligheid vast staat, 
trekken die troepen zich terug. Het is 
duidelijk dat het leven na de verovering 
van gebieden toch weer normaal verder 
gaat. Zij het onder nieuwe leiders. Zie 
maar naar de diamant- koper- en goud
mijnen. 
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• Drt aanbod is 1 

maand geldig. 
• levering 10 

werkdagen na 
ontvangst van uw 

bestelling. 
• Slechts 65 fr 

port voor de 
bestelling. 

Vlaamse emigratie 
naar Wallonië 
In de negentiende eeuw kende Vlaanderen een ware 
emigratiegolf. Gedreven door armoede trokken dui
zenden Vlamingen op zoek naar werk naar Wallonië. 
In zijn boek In de Rue des Flamands geeft De 
Standaarcf-journalist en Wallonië-specialist Guido Fon-
teyn een duidelijk beeld van dit historisch gebeuren 
dat geheel uit het collectieve geheugen van Vlamin
gen en Walen is gewist; een periode waar duidelijk 
niemand trots op is... Met een voorwoord door Luc 
Van den Brande, minister-president van de Vlaam
se regering. 96 biz. - 399 fr. - bestelcode 913 
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Hier zit de overheid beverig en onzeker te 
wachten tot de oude leiders afgezet wor
den en niets durft doen uit schrik van 
represailles. Wie het best af is, zijn dezen 
die direct de kant van de nieuwe leider 
kozen. Waarom dacht je dat Zuid-Afrika 
en Amerika dat deden? Voor het geld 
natuurlijk. Wij hebben het nakijken! 

Willy Degheldere, Brugge 

Walschap 
Met veel interesse de twee bijdragen over 
Walschap en Borms gelezen (WIJ, 10 en 
17 april j.l.). Wie de repressie heeft mee
gemaakt kan „de diepe wrok en doffe 
woede jegens de repressie" van Walschap 
best begrijpen. Het is goed dat aan de 
hand van zijn voorbeeld herinnerd wordt 
aan de machteloosheid die zich meester 
had gemaakt van mensen die totaal on
schuldig waren. 

Hetzelfde verhaal zou u kunnen schrijven 
over Ernest Claes en Felix Timmermans, 
de twee auteurs in wiens aanwezigheid 
Walschap te vaak zou gezien geweest zijn! 
Een klacht waarop hij passend heeft ge
regeerd. Walschap was een moedig 
man! 

Over de terechtstelling van oostfronter 
Stefaan Laureys zou ik nog het volgende 
kwijt willen. Op de vooravand van zijn 
executie was, helaas na kantoortijd!, op 
het Antwerps gerechtshof een brief aan
gekomen die ongeopend aan zijn dossier 
werd toegevoegd. De brief bevatte, zo 
bleek later, de gratieverlening voor Ste
faan Laureys door de prins-regent Maar 
toen was het reeds te laat. 
Ludo Abicht schrijft in De herinnering is 

een vorm van hoop (biz. 56) dat de 
Belgische regering zich zou moeten ver
ontschuldigen voor sommige daden van 
haar voorganger uit de repressietijd. Dat 
is natuurlijk een utopie, of het zou moe
ten zijn dat ze via één executie een 
symbolische daad stelt. Dan vind ik dat 
Stefaan Laureys daarvoor in aanmerking 
komt, deze jongen had nooit mogen 
terecht gesteld worden! 

Naam en adres op de redactie bekend 

Wie krllgt de 
Kiereen)? 
Met dank voor het artikel „Wie krijgt de 
klere(n)" (WIJ, 10 april jl.). 
Ter aanvulling graag nog het volgende. 
Het Vlaams Internationaal Centrum 
(VIC) slaagde er op nauwelijb twee jaar 
tijd in om - met de steun van een groot 
deel van het VU-kader - om en bij de 
tachtig miljoen aan projecten in de derde 
wereld te financieren met financiën af
komstig uit de kledinginzamelingen. 
De VU-afdelingen of mandatarissen uit 
alle hoeken van Vlaanderen danken wij 
hiervoor van harte. Wie tot op heden nog 
niet met ons samenwerkte, om welke 
reden dan ook, roepen wij hierbij op ons 
te contaaeren op ons telefooimummer 
014/67.00.50. 

En voor degenen die de drinkebroer
pastoor uit Limburg, pedofiel - met be
scherming van een gewezen minister van 
Landbouw - uit West-Vlaanderen, ge
wezen procureur en mindervahde uit 
Kortrijk of zakkenvuller- inzamelaar van 
waar dan ook, meer vertrouwen zouden 
schenken dan ons eigen VIC is het jam
mer, maar die witte zakken zijn écht niet 
te vertrouwen! 

En tot onze minister van Biimenlandse 
Zaken, procureurs, rijkswachters... slaap 
voort! Laten we met zijn allen de huis
vrouw bedriegen! 

Hebben wij dan écht geen reden om de 
klere(n) te krijgen? 

Herman Hermans, 
VU-gemeenteraadslid, 

Verantw. Kledinginzameling (VIQ 

Aiendonk 15 

RS. De nedakde ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in. De redaktie tiehoudt zich het recht voor 
brieven In te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebmiken. 

"DDND? 
Ja, maar geen vragen aan het Hof." 

(een royale Senaatsvoorzitter) 
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Oh ja, als jullie nog wat tijd over hebben, loop 
dan eens binnen bij Album, een 

ontdekkingscentrum dat mijn schoonzoon onlangs 
opende in hartje Brussel. Dat was zowat de 

boodschap op het kattebelletje van Danny Cortier 
(Dann) die enkele foto's op de redactie achterliet. 

WIJ maakte wat tijd en ging eens kijken. 

Open het Album 
Olivier Guilbaud heet Danny's schoon
zoon. De jongeman is van Franse af
komst, werd in Frankrijk verHefd op de 
Vlaamse An« en werd datzelfde later ook 
op Brussel en ... België, dat niet alleen 
over de grote plas nog steeds de hoofd
stad van Brussel heet te zijn. Olivier is pas 
sinds september vorig jaar in België, maar 
staat er niettemin op ons in het Ne
derlands te woord te staan. „In Brussel is 
het volgens mij normaal dat ik de twee 
talen spreek" zegt hij. „Overigens: wil 
mijn project slagen dan zal ik het Ne
derlands moeten beheersen." 

ONTDEKKEN 

En dat klopt: sinds vorige week is Olivier 
immers de uitbater van het 'ontdekkings
centrum' Album, een centrum dat nog het 
best te omschrijven is als een tentoon
stelling over 'Wie, wat en waar in Brussel 
en België'. „Ik wilde hier iets doen rond 
toerisme. Pas later onstond de idee van 
Album als ontdekkingscentrum. Wanneer 
toeristen bv. hun informatie zouden gaan 
halen bij drie verschillende geboren Brus
selaars dan zouden ze drie verschillende 
verhalen horen. Dat wil ik voorkomen. 
Album moet een centrum zijn waann 
mensen die niet of nauwelijks vertrouwd 
zijn met dit land op een aantrekkelijke 
manier toch correcte en neutrale infor
matie kunnen krijgen." 
„Veel buitenlanders hebben een compleet 
verkeerd beeld van België in het algemeen 
en van Brussel m het bijzonder. Ze zijn 
vaak zeer lovend over de Grote Markt, 
maar zien in Brussel verder alleen maar 
verveling. Dat strookt met met de wer
kelijkheid" verklaart Olivier zich nader. 
„Brussel is een prettige stad, maar om 
haar te ontdekken moet je tijd uittrekken. 
Dat IS tegelijk ook één van de grote 
problemen waar de stad mee worstelt: 
hier zijn jaarlijks drie miljoen toeristische 

overnachtingen, maar de meesten blijven 
hier maar voor enkele uren en trekken 
daarna door naar Gent of Brugge. Ze 
hebben daar niet eens zo'n groot ongelijk 
in. Die steden zijn, met hun mooi ver
zorgde historische kernen, aantrekkelij
ker dan Brussel. Hier loop je 5 minuten 
door een mooi verzorgde straat, daarna 
een kwartier door een afstotelijke straat, 
om later weer in een mooie terecht te 
komen. Bovendien: men kan maar graag 
in een stad verblijven wanneer men er ook 
iets over weet. Toeristen moeten weten 
dat hier twee gemeenschappen door el
kaar leven en dat de stad daardoor een 
speciaal uitzicht heeft. Velen onder hen 
begrijpen bv. niet dat er niet alleen een 
'Wetstraat' is, maar ook een 'Rue de la 
Loi'." 

En aan dat soort misverstanden wil Al
bum iets veranderen. Album is gevestigd 
in een volledig gerenoveerde 17de-
eeuwse woning. Binnen lopen oude en 
nieuwe architectuur naadloos in elkaar 
over. Wie het centrum binnenloopt kan 
er, naar eigen goeddunken, kennismaken 
met de stad en het land waarin hij ver
blijft. Voorlopig alleen in het Nederlands, 
het Frans en het Engels, binnenkort ook 

nog in het Duits. Goed drie kwartier is er 
nodig om een juiste indruk te krijgen. 
Mensen met meer tijd kunnen zich nes
telen in een zetel om één van de vele 
video's te bekijken. De bezoekers zijn niet 
gebonden aan een vast traject. De hele 
ruimte door zijn er permanente tentoon
stellingen - foto, video, CD-I - over een 
aantal 'Belgische' onderwerpen die de 
buitenlandse gast kunnen interesseren, 
maar vooral informeren. Nogal wat aan
dacht gaat daarbij uit naar de geschie
denis van België en Brussel, naar de 
grondwettelijke evolutie, naar het vor
stenhuis, ... Bezoekers die dat willen 
kunnen ook kennismaken met de 
Vlaamse en Waalse film, de bieren en het 
beeldverhaal. Een replica van Kuifjes 'Ra
ket naar de maan' neemt in dat kader 
overigens een prominente plaats in. Voor 
de kinderen, tot slot, is er een apart 
hoekje voorzien. 

PRIVE-INITIATIEF 

„Wie hier heeft rondgelopen, moet ach
teraf gemakkelijk een keuze kunnen ma
ken uit het aanbod in Brussel en België" 
zegt Olivier. „Album wil geen politieke 
keuze opdringen voor een federaal, een 
confederaal of een unitair België. Het 
centrum beperkt er zich toe een overzicht 
te geven van de stand van zaken op een 
manier die aangepast is aan de moderne 
toerist. Jammer genoeg heb ik met ge
noeg geld om nog meer interactieve voor
stellingswijzen - zoals bv. via de infor
matica - te gebruiken." 
Het magische woord bij al dit soort 
projecten is gevallen: geld. Album is geen 
vzw, maar een bvba. Het centrum is 
m.a.w. volledig in pnvéhanden en Olivier 
moet er winst - onder de vorm van 
toegangsgelden - uithalen, willen hijzelf 
en Album het hoofd boven water houden. 
Kon hij dan niet gaan aankloppen bij de 

overheden en vragen om subsidies? ,Ja, 
dat kon en dat heb ik ook gedaan" zegt 
hij. „De Vlaamse Gemeenschapscommis
sie zag wel wat in het project en wilde het 
financieel ondersteunen. De Stad Brussel 
staat niet aflcerig t.o.v. het initiatief, maar 
wil wachten met subsidies totdat men 
gezien heeft wat het precies is. Alleen de 
Cocof, de Franstalige Gemeenschaps
commissie, maakt geen aanstalten om bij 
te springen." 

En daar houdt het verhaal dan ook met
een op. Olivier houdt dermate rekening 
met de (broze) evenwichten in de stad dat 
hij een voorwaarde heeft gekoppeld aan 
het krijgen van subsidies. Of ze springen 
alledrie bij, of er is geen subsidie. „Het 
centrum draagt de drie stempels of het 
draagt er geen. Vandaar ook dat ik van 
Album geen vzw gemaakt heb, al had dat 
gekund. Maar ik wil het spel eerlijk spelen 
en geen vzw oprichten om het centrum 
uiteindelijk als een bvba in leven te hou
den. Ik kan wel stilaan rekenen op de 
welwillende medewerking van de toe
ristische diensten die ruchtbaarheid ge
ven aan het project en folders willen 
verspreiden." WIJ-lezers hebben die in
middels niet meer nodig. 

(gv) 
'^ Album is gelegen in de Kartuizers

traat 25 op goed 300 m. van de Brusselse 

Beurs. Het centrum is alle dagen open 

van lOu. tot 19u. Op dinsdag is het 

gesloten. Bezoekers bepalen zelf hun toe

gangsprijs. Een bezoek van één kwartier 

kost 50 fr., voor een halfuur betalen zij 

100 fr, het uurtarief bedraagt 150 en 

voor wie nog langer blijft kost het 200 fr. 

Voor meer info tel. en fax: 

021511.90.55. 

c& De eerste tien koppels van WIJ-lezers 

die zich met dit artikel aanmelden in het 

centrum mogen er gratis in. Zolang ze 

willen! 
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