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D e federale regering heeft nog 
steeds geen vergelijk gevonden 
over het toekennen van stemrecht 

aan niet-Belgische Europese onderdanen. 
Het verlenen van gemeentelijk stemrecht 
aan deze burgers kan niet worden ontweken. 
De Europese richtlijn terzake is 
onbetwistbaar en onvermijdbaar. Aan het 
stemrecht kunnen wel meerdere 
voorwaarden gekoppeld worden. Niets belet 
de federale overheid deze af te dwingen. Het 
Vlaams parlement bereikte daarover een 
consensus. Maar, als het erop aankomt het 
vergelijk hard te maken laten sommige 
mandatarissen hun "Vlaamsvoelendheid" al 
te gewillig varen. Om de positie van de 
Nederlandstaligen in Brussel en in de Rand 
te beschermen zijn nochtans beperkingen 
aan het toekennen van stemrecht aan 
Europese onderdanen vereist. 

Sommigen beschouwen beperkingen 
als verblijfsduur, belastingsplicht of kennis 
van de Nederlandse taal als "verkrampte 
Vlaamse reflexen". Het werd tijd dat de 
Nederlandstaligen in een multiculturele 
grootstad als Brussel, waar de twee 
gemeenschappen elkaar ontmoeten en waar 
meerdere Europese instellingen gevestigd 
zijn, daarover een standpunt innamen. 
Temeer, daar vooral in Brussel de 
Nederlandstaligheid bedreigd wordt. 

Tijdens een gezamenlijke 
persconferentie, dinsdag jl., beklaagden 
Brusselse vertegenwoordigers van VU, VLD, 
CVP, Agalev en SP er zich over dat de 
Brusselse invalshoek naar aanleiding van het 
gemeentelijk Euro-kiesrecht verwaarloosd 
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wordt. „Nochtans is het vooral in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de 
gevolgen van de uitbreiding van het 
kiesrecht het zwaarst zullen doorwegen, zo 
merkten Sven Gatz (VU), Walter 
Vandenbossche (CVP), Guy Vanhengel 
(VLD), Michiel Vandenbussche (SP) en 
Adelheid Byttebier (Agalev) op. 

In Brussel wonen 30% niet-Belgen. De 
helft daarvan is EU-onderdaan. Binnen deze 
groep is driekwart Latijns ingesteld. Jaarlijks 
verwerven bovendien zo'n 10.000 
vreemdelingen de Belgische nationaliteit. 
„Als men rekening houdt met de jaarlijkse 
naturalisaties, met de toekenning van 
gemeentelijk stemrecht aan EU-inwoners en 
met de stadsvlucht bij de Brusselse 
Vlamingen, dan doet dit alles vragen rijzen 
over de toekomstige positie van de Brusselse 
Vlamingen." 

De Brusselse mandatarissen van VU, 
VLD, SP, CVP en Agalev stellen zich niet bij 
voorbaat negatief tegenover de groeiende 
Brusselse groep van buitenlandse oorsprong 
op. „Dergelijke opsteUing is ethisch én 
strategisch van groot belang voor de 
Brusselse Vlaming. Maar, een minimale 
participatie van EU-burgers m de politieke 
besluitvorming van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest vereist tegelijk een 
gewaarborgde vertegenwoordiging voor de 
Vlamingen." 
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Rwanda-rapport op komst. 

Magda De Galan blundert_ 

Oost-Timor blijft bloeden 

Nu ook Wales! 

Zachte botsauto's. 

H et parlementaire jaar 1996 werd 
geopend midden de Dutroux-ma-

lalse. Eenjaar iater is de sfeer niet beter. 
Dit l<eer worden beiangrijl<e bedrijfs
leiders (De Clerck, De Poortere, Vanden 
Stock) van fraudezaken beticht. Na de 
politieke wereld, de gerechtelijke in
stanties, is het nu de beurt aan een deel 
van de bedrijfswereld. Zwart geld-cir-
cuits, frauduleuze bouwvergunningen, 
dreigementen naar omwonenden en 
naar werknemers, fiscale ontwijking, 
zwijggeld, spookrekeningen, enz... ZIJ 
vormen de ingrediënten van stinkende 
dossiers die reeds lang de aandacht 
hebben, maar nu als rijpe zweren open
barsten. Politiek, industrie, sport, het 
lijkt er wei op dat heel onze maat
schappij verteerd wordt door een zie
kelijke honger naar overdreven rijkdom 
en macht. Zonder de genoemde en 
andere bedrijfsleiders voorbarig aan de 
schandpaal te willen spijkeren, moet er 
nu maar eens duidelijkheid komen over 
de vele geruchten die sinds jaren (onder 
meerover leden van de Beaulieu-groep) 
de ronde doen. 
De fraude zou niet om enkele miljoenen 
gaan, maar over miljarden. Dat maakt de 
zaak des te erger alhoewel elke gestolen 
frank er een te veel is. Want tenslotte 
gaat het om geld dat (grotendeels) aan 
de gemeenschap toebehoort. Het gaat 
om subsidies van overheidswege toe
gekend en/of winsten waarvoor arbei

ders en bedlenden hard hebben ge
werkt. Om de haverklap maakt men ons 
wijs dat er geen geld is om nieuwe 
banen te scheppen, om gehandicapten 
te verzorgen, om bejaarden op te van
gen, om de natuur in stand te houden, 
om cultuur en onderwijs te bevorderen, 
maar handige bedrijfsleiders pikken wel 
gigantische overheidssteun binnen. 

Op zoek 
naar 

evenwicht 
Om ,,zo rijk als Croesos" te worden lijkt 
alles te zijn toegestaan. De ontsporin
gen moeten we maar door de vingers 
kijken. Zo hebben wij de leugen van de 
olympische gedachte aanvaard, atleten 
zijn geen liefhebbers meer maar duur
betaalde, met chemische producten 
opgefokte machines. Voetbalmatchen 
worden „gearrangeerd". Onze voeding 
wordt dermate gemanipuleerd dat niet 
de kwaliteit telt, maar het grote gewin. 
Wie dit aanklaagt wordt neergeschoten. 

Geweld is tot amusement verheven, 
wapens worden steeds geniepiger, do
den staat elke dag menigvuldig op TV 
geprogrammeerd. 
Als burgers laten wij ons dagelijks oren 
aannaaien door bedriegers die het op 
onze centen hebben gemunt, de te
levisie pikt met veel snert onze kostbare 
vrije tijd in, via opdringerige reclame
spots worden ons overbodige produc
ten aangesmeerd Wij lopen gekleed, 
niet zoals wij het zouden willen maar, 
zoals de modemakers het voorschrijven. 
Wij kopen met de wagen een beetje 
macht over afstand, tijd en de andere... 
weggebruiker. 
in zo'n maatschappij worden macht en 
bezit uiterst belangrijk. Bezit geeft 
macht, macht geeft bezit, zij voeden 
elkaar. Om dit ideaal te bereiken moet al 
eens gefraudeerd worden, worden 
scheidsrechters, vleeskeurders, politici, 
rijkswachters en bankbedienden om
gekocht, worden mensen uit hun wo
ningen gezet, worden wetten overtre
den, enz... 
Deze verioedering de pas afsnijden is 
een opdracht voor alle mensen, vooral 
voor hen die bedrijvig zijn in kringen die 
men „gezaghebbend" heet. Omdat de 
hele maatschappij echter betrokken 
partij is, kan en mag niemand ach-
tenwege blijven. Slechts door een al
gemene mobilisatie van krachten kan de 
trend duurzaam omgebogen worden. 

De Witte mars was een poging. Maar wat 
is er van geworden? 
De Witte beweging, woede en massale 
mars inbegrepen, werden door de over
heid vakkundig ontmijnd. Het zo ver
langde Centrum voor vermiste kinderen 
kwam er, maar zal bestuurd worden 
door halve en hele baronnen die, in 
naam van de overheid, de volksemoties 
moeten opvangen en kanaliseren. Zeg 
maar klasseren. 
In zijn verklaring voor het Vlaams par
lement heeft minister-president Van 
den Brande grote financiële inspannin
gen voor meer banen beloofd, wat zeer 
gewaardeerd wordt. Net zoals een be
groting In evenwicht zeer verdienstelijk 
Is. Maar de Vlaamse overheid mag niet 
de indruk wekken dat zij een regering 
van cijferaars is. (Het avontuur met haar 
royale afscheidspremie mag een les 
zijn!) De Vlaamse gemeenschap vraagt 
van haar overheid meer dan dat ,,in
komsten en uitgaven in evenwicht" zijn, 
de Vlaamse gemeenschap heeft een 
evenwichtig maatschappijproject no
dig. 
Dit lijkt eenvoudig, maar Is het niet. Wil 
de deelstaat Vlaanderen een evenwich
tige maatschappij worden dan zullen 
alle ,,werelden" die nu in opspraak zijn 
zich moeten zuiveren en samen aan zo'n 
project werken. 

Maurits van Liedekerke 



Niet (inter)netjes! 
De CVP heeft een wel heel bijzondere 
manier ontdekt om leden te luerven: een 
spotgoedkoop abonnement op Internet. 
Volgens de krant De Morgen zal de CVP 
het wereldwijde informatienetwerk 
gebruiken als lokkertje in de 
ledenwerving. Wie voor 400 fr. CVP-lid 
wordt, krijgt tot eind 1998 zijn 
abonnement op Internet voor één derde 

van de prijs. Een besparing van meer dan 
10.000 fr. Officieel heet het dat de 
nieuwe Internet-site van de christen
democraten bezocht moet worden en 
bekend moet raken. Dat daarmee de wet 
op partijfinanciering en op koppelverkoop 
waarschijnlijk overtreden wordt, schijnt 
niemand te deren. Laatstgenoemde wet 
zal overigens 'herzien' worden. 

Lezen mag... 
„Ik kan de 'grande dame' van de televisie zijn, maar ook het 
grootste kind. Ik wil veelzijdig zijn, ook qua denkw/ijze. Ik wilde 
ondera/erp zijn van een ander soort fotosene dan men gewend is. 
Een serie waar mensen een paar keer naar moeten kijken voordat 
ze zich een beeld vormen. Op de eerste plaats komen mijn ogen, 
dan mijn borsten en tot slot mijn handen. Dat is mijn persoonlijke 
top drie, met de nadruk op persoonlijk Een camera mag met me 
doen wat ie wil. Ik ben niet bang voor wat ik uitstraal. Voor wat ik 
te bieden heb." 
Joyce De Troch (integraal) in PlayöoyMzn oktober 1997. Wat nog 
maar eens bewijst dat in dat blad toch zo'n goede interviews 
staan! 
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Het verkeer op de autowegen 
is met één vijfde gestegen. De groei 
was liet grootst in Vlaanderen. 

F16'S van de luclitmaclit mo
gen voorlopig niet meer vliegen boven 
het Oost-Vlaamse dorp zeveneken, dat 
bepaalde het Hof van Beroep in Cent. In 
Zeveneken woont een autistische jon
geman die hevige angstaanvallen krijgt 
wanneer de straaljagers overvliegen. 

'" Jan De Clerck en zijn echtge
note zitten in de cel. Het echtpaar 
wordt onder meer verdacht van ben
devorming, valsheid in geschrifte, wit
wassen van geld en gebruik van valse 
documenten. Ook zouden de De 
Clercks zich te buiten zijn gegaan aan 
illegale partijfinanciering. Jan De Clerck 
staat aan het hoofd van Domo, een 
tapijtenfabriek in de Beaulleu-groep. 
Enkele jaren geleden kwam de familie 
nog in het nieuws door de ontvoering 
van hun zoon Anthony. 

Ook de West-Vlaamse textiel
fabrikant De Poortere is in opspraak 
gekomen. Hij zou meer dan 100 miljoen 
- een schijntje vergeleken met de be
dragen die in het dossier De Clerck 
genoemd worden - middels een KB 
Lux-constructie aan de fiscus onttrok
ken hebben. 

In Nederland is grote beroering 
onstaan n.a.v. de dood van een 30-
jarige man. Die werd door enkele her
rieschoppers doodgetrapt nadat hij 
hen op hun vandalisme gewezen had. 
Nogal wat Nederlanders hielden door
heen het gehele land enkele minuten 
stilte om hun ongenoegen ta.v. die 
nodeloos geweld te uiten. 

è? De ministers van de Vlaamse 
regering hebben flink wat gas terug
genomen bij een nieuw voorstel over 
hun ontslagregeling. Op hun eerste 
voorstel was zoveel kritiek gekomen -
de Inhaligheld kende amper grenzen -
dat het ingetrokken werd. Het nieuwe 
voorstel wil hen gelijk stellen met de 
federale ministers. 

y De schirderyen die enige tijd 
geleden gestolen werden uit het Ant
werpse Museum voor Schone Kunsten 
zijn terecht. Ze werden teruggevon
den in een wagen van enkele jonge 
Antwerpenaren die van de diefstal ver
dacht werden. 

ONDERWIJS 

De hervorming van het secundair on
derwijs staat op de agenda van de Vlaamse 
regering. Onderwijsminister Luc Van den 

Bossche (SP) voert daarover "in alle stilte" 
onderhandelingen met vakbonden, koe
pels en de traditionele partijen CVP, SP en 
VLD. Het Vlaams parlement en de de
mocratische oppositiepartijen VU en Aga-
lev worden daarbij buiten spel gezet. Het 
onderwijsbeleid is nog steeds ideologisch-
en zuilgebonden. 

De CVP trekt van leer tegen het ge
meenschapsonderwijs en stelt zich op als 
de behoeder van het vrij onderwijs. SP en 
VLD schermen de belangen van het ge
meenschapsonderwijs af. De onderwijs
uitgaven worden op een "weegschaal" ge
legd; de discussie over de financiële ver
deelsleutels worden door de "netbelangen" 
beheerst. 

Onafhankelijke "pottenkijkers" uit het 
Vlaams parlement worden dan ook ge
weerd. Onderwijshervormingen zijn 
nochtans maatschappelijke hervormingen. 
En wordt niet om de haverklap door 
iedereen en in het bijzonder door par-
lementsvooreitter Norbert De Batselier be
weerd dat de grote maatschappelijke de
batten in het Vlaams parlement gehouden 
moeten worden? Slechts een grondige 
discussie in het Vlaams parlement kan 
borg staan voor een onderwijshervorming 
die aan het algemeen belang voldoet. 
Overigens wordt het onderwijs in Vlaan
deren stiefmoederlijk behandeld. Vlaams 
VU-parlementsiid Chris Vandenbroeke 

merkt daarbij op „dat het onderwijs in 
Vlaanderen, vergeleken met een kwart
eeuw geleden, per jaar tientallen miljarden 
moet derven." Vandenbroeke vraagt zich 
af waarom de extra miljarden van de 
Vlaamse begroting niet voor het onderwijs 
worden aangewend. De aanpassing aan de 
kennismaatschappij zou er wel bij varen. 
Chris Vandenbroeke: Jn Nederland voor

ziet men één computer per kind, bij ons één 

per klas. Op die manier voeren wij de 

dualiteit in en hypothekeren we onze toe

komst." 

BRUSSEL: TWEE 
GEMEENSCHAPPEN? 

Op 20 en 21 september organiseerde het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar 
Open Monumentendagen. Naar aanlei
ding daarvan werd een wedstrijd over het 
Brussels erfgoed georganiseerd. Brusselse 
middelbare scholen worden aangemoe
digd een groepswerk te maken. In de 
informatiebrochure staat dat „de wed
strijd onder het beschermheerschap staat 
van Charles Picqué (PS), Minister-Voor
zitter van het Brussels Hoofdstedelijk Ge
west en minister van Cultuur van de Franse 
gemeenschap. 

Deze "cumul" legt de Franstalige Brus
selaars geen windeieren. Als voorzitter van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
waarin de twee gemeenschappen verte
genwoordigd en hun bestaan via de taal
groepen erkend zijn, is Picqué zo grof om 
enkel de Franstalige scholen voor deel
name aan de wedstrijd uit te nodigen. 
Brussels VU-raadslid Sven Gatz zal Picqué 
daarover aan de tand voelen. 

VRT-KOOR- EN ORKEST 

Deze zomer besliste Vlaams minister van 
Cultuur Luc Martens (CVP) om het VRT-
koor- en orkest van Brussel naar Leuven 
over te brengen. Ook de internationaal 
befaamde muziekbibliotheek verhuist naar 
Leuven. 

Brussels VU-staatssecretaris en voorzitter 
van de Vlaamse GemeenschapsComissie 
(VGC), Vic Anciaux schreef daarover een 
brief naar minister Martens. De beslissing 
gaat volgens Anciaux regelrecht in tegen 
het Beleidsplan Brussel dat de Vlaamse 
regering in overleg met de VGC opstelde. 
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Daarin staat dat de Vlaamse regering „de 
Vlaamse aanwezigheid in Brussel op alle 
domeinen zal bevorderen." 
Vic Anciaux: „Het wegwerken van om het 

even welke culturele functie uit Brussel is 

een strategische flater en een verzwakking 

van de Vlaamse aanwezigheid in onze 

hoofdstad. Dat geldt des te meer wanneer 

hoogwaardige openbare artistieke instel

lingen uit Brussel verdwijnen. Alleen in 

Brussel komen een toporkest en koor volop 

aan bod. Hier is bovendien in alle op

zichten de optimale ruimte voorhanden via 

het Flageygebouw, waarvan de akoestische 

kwaliteit van de concertzalen een uni

versele faam geniet, een gebouw dat reeds 

drie jaar staat te verkommeren, een gebouw 

waarop de Franstaligen azen. Vlaanderen 

moet dit gebouw verwerven, het RTBF 

aandeel opkopen en er het Vlaams Mu

ziekcentrum vestigen. Maakt Vlaanderens 

muziek een blijde intrede in Brussel 2000, 

Europese Culturele Hoofdstad of bereidt 

Vlaanderen de droeve uittocht voor?" 

WAALSE FEESTEN 

Tijdens de Waalse Feesten, afgelopen 
weekeinde, onthielden de meerdere spre
kers zich van openlijke aanvallen aan het 
adres van de Vlamingen. Wallonië kijkt in 
eigen boezem en doet dat met een op
vallende gedrevenheid, met een merk
waardige overeenstemming over een 
Waals project en met een beklemtoning 
van de Waalse identiteit. 
Het Waals project volgt de federale en 
vooral Vlaamse ontwikkelingen. Wallonië 
wil geld vrijmaken voor de KMO's. Er 
wordt nagedacht over een Waals sociaal 
pact. Verlaging van de patronale lasten, 
arbeidsduurvermindering en de creatie 
van jobs moeten samengaan. Voor de 
Walen is een alternatieve financiering van 
de Sociale Zekerheid geen taboe meer. Wat 
daaronder moet worden verstaan is voor
lopig nog onduidelijk. Overigens is men 
het niet eens over de vraag welke instelling 
de sociaal-economische hervormingen 
moet sturen. De Walen blijven verdeeld 
over de functies van het Waals gewest en 
de Franstalige gemeenschap. 
Dat neemt niet weg dat de Waalse culturele 
natievorming heel wat aandacht krijgt. De 
beklemtoning van de Waalse identiteit 
staat vooraan op de agenda. Volgens de 
voorzitter van het Waals gewest, Robert 

Collignon (SP), kan geen enkel herstelplan 
voor Wallonië slagen zonder een bijhorend 
cultureel project. Opmerkelijk is wel dat 
het Waalse economische- en culturele stre
ven ogenschijnlijk perfect samengaat met 
de belangen van de Franstaligheid. Er is 
daardoor niet enkel sprake van een Waals, 
maar ook van een Franstalig verbond. 
Iemand als José Happart (SP) is daar de 
emanatie van. Happart speelt het Waals 

25 september 1997 
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se non è vero... 
„Ik ga op reis en in mijn koffer steek ik . . . ' 
- 7 onderbroeken van Calvin Klein; 
- gympies van Reebok; 
- één horloge van Rolex; 
- één horloge van Cartier; 
- een driedelig pak van Armani; 
- twee driedelige pakken van Hugo Boss; 
- een diplomatenkoffertje van Samsonite; 
- een sportieve rugzak van Kipling; 
- een electrisch scheer apparaat van Braun; 

een draagbaar telefoontoestel van Nokia; 
een tiental reservekaarten om te telefoneren; 
enkele zakdoeken van Gianni Versace; 
enkele doekjes van Hackle; 
een jachtkostuum van Scapa; 
een aftershave van Guy Laroche; 
een body lotion van Nivea; 
een ruiterpak; 
een pen van Waterman; 
een vergulde pen van Parker; 
een doos Havannasigaren; 

- een krat Dom Perignon; 
- een halve kilo foie gras; 
- 750 gram Russische kaviaar; 
- twee flessen Chivas Regal; 
- een halve kilo Parmaham; 
- de belastinggids '98 van Pelckmans; 
- enkele CD's met klassieke muziek; 
- enkele jaargangen van Knack; 
- een foto van Anthonyke. 

(Vrij naar een wereldbekend geheugenspelletje) 
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nationalisme uit door een bi-regionaal 
statuut voor Voeren te blijven eisen. Te
gelijk acht hij een dergeHjk statuut ook 
toepasbaar voor de Vlaamse Rand rond 
Brussel. Happart steekt niet onder stoelen 
of banken dat hij een Franstalig Brussel van 
de "25 gemeenten" voorstaat. Hij wordt in 
zijn "ambities" gesteund door PRL-voor-
zitter Louis Michel. 

KOEK EN El 

"Alles koek en ei in Vlaanderen", dat was 
de boodschap van de Septemberverklaring 
van de Vlaamse minister-president Luc 

Van den Brande ( CVP). Voor het eerst 
sinds haar bestaan pakt de Vlaamse re
gering met een begroting zonder "tekor
ten" uit. Minister van Begroting en Fi
nanciën Wwina Demeester (CVP) beloofde 
dat er in 1998 geen bijkomende belas
tingen komen. Tegen het jaar 2000 wil de 
regering Van den Brande de arbeidskosten 
van de Vlaamse bedrijven met 10 miljard 
verlagen. Dat moet in het teken van de 
werkgelegenheid staan. Daarnaast zou er 
ook geld vrijgemaakt worden om jobs te 
creëren in de non-profitsector en om 
deeltijds werk aanite moedigen. 
Op communatair vlak probeerde Van den 
Brande de kritiek van de Vlaamse be
weging, VLD VU en Vlaams Blok te 
pareren. De minister-president wordt ver
weten onder de knoet van de federale 
premier te liggen. Van den Brande zei 
„meer zeggenschap over de vorming van 
de federale instellingen te willen." Nogal 
voorbarig en overmoedig beklemtoonde 
hij de consensus inzake Vlaamse eisen. 
Volgens de minister-president staan de 
Vlaamse partijen op dezelfde lijn wat 
betreft de federalisering van de kinder
bijslagen, gezondheidszorgen, buiten
landse handel en wetenschapsbeleid én 
over de versterkte Vlaamse aanwezigheid 
in Brussel. 

Alleszins moet er in Vlaanderen tegen 
1998 een vergelijk over de staatshervor
ming worden gevonden, zo waarschuwde 
Van den Brande, die overigens niet zal 
nalaten de federale regering met dit "po-
htiek feit" te confronteren, „ h een de
mocratisch België kan een Vlaamse con
sensus niet genegeerd worden." Of de 
Vlaamse partijen zullen weigeren aan de 
federale onderhandelingstafel te zitten 
wanneer het "politiek feit" wel wordt ge
negeerd, het de minister-president in het 
midden. 

HENDRIK FAYAT 

Oud-minister Hendrik Fayat is niet meer. 
Hij overleed zondag jl. op 89-jarige leeftijd 
in Brussel. In 1946 werd hij voor de eerste 
keer tot kamedid verkozen, in 1957 bracht 
hij het tot minister van Buitenlandse Han

del, in 1973 werd hij staatssecretaris voor 
het Havenbeleid. 

Hendrik Fayat was een innemend mens. 
Zijn sociale bewogenheid deed hem voor 
het socialisme kiezen. Fayat zag het belang 
van het flamingantisme voor de sociale 
ontvoogding in. In 1945 was hij me
destichter van het Vermeylenfonds. In 
1968 richtte hij de Rode Leeuwen op, een 
Vlaams-socialistische lijst in het arron
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Als 
één van de eersten sprak Fayat op in
ternationale conferenties Nederlands en 
Engels. In 1962 zorge hij ervoor dat 
Vlamingen een ruimere plaats kregen in 
het tot dan toe uitsluitend Franstalig di
plomatiek korps, de legendarische Fayat-
boys. 

De minister-
dirigent wii 
de vioien 
stemmen 

In het Vlaams parlement werd het nieuwe werkjaar 
ingezet. Traditioneel wordt dan de 

parlementsvoorzitter herkozen. De meerderheidspartijen 
ondersteunden de kandidatuur van Norbert De Batselier. 

De democratische oppositiepartijen onthielden zich. 
Daardoor is De Batselier herkozen met de kleinste 

meerderheid van de helft plus één. 

Lauw en braaf 
Norbert De Batselier (SP), naast parle
mentsvoorzitter ook burgemeester van 
de Dendermondse paarse coalitie, ligt 
reeds een tijdje onder vuur. Daar zijn 
versciieidene redenen voor. Sommigen 
nemen hem zijn engagement tegenover 
liet samen met Maurits Coppieters uit
gedachte project Het Sienjaal icwalijk. De 
Batselier reed een scheve schaats omdat 
hij oorspronkelijk benadrukte met het 
Sienjaal naar een partijpolitieke herka-
veltng te streven. Een dergelijk voorne
men werd als een "SP-tnltiatlef be
schouwd. Van een parlementsvoorzitter 
die boven het partijbelang moet staan 
wordt een neutrale houding verwacht. 
Inde huidige pre-electorale sfeer heeft De 
Batselier het Sienjaal voorlopig in de lade 
opgeborgen. Dat kon de gemoederen 
nauwelijks bedaren. Nog voor het par
lementair reces haalden de oppositiepar
tijen zwaar naar de parlementsvoorzitter 
uit. De Batselier kon nochtans aanvankelijk 
op heel wat krediet rekenen. Z()n ver
nieuwingsdrang, zijn confederate belijde
nis en zijn voornemen om het Vlaamse 
parlement onafhankelijk van het federale 
parlement te "dynamiseren" werden door 
vriend en vijand gewaardeerd. Toen 
puntje bij paaltje kwam stelde De Bat

selier, onder druk gezet door de federale 
coalitiepartners, zich terughoudend" op. 
Het Vlaams parlement miste daardoor de 
kans zich ten volle te ontplooien en het 
Vlaamse belang resoluut uit te spelen. Het 
kon zich bovendien nauwelijks van het 
federale parlement onderscheiden. Dat 
kwam tot uiting tijdens de discussie over 
de erfenisrechten en tijdens de bespre
kingen over de Nieuwe Politieke Cultuur, 
in belde gevallen was een alternatieve 
Vlaamse meerderheid voorhanden, maar 
in het belang van de federale regering 
stonden de partijvoorzitters Louis Tobback 
(SP) en Mare Van Peel (CVP) op de rem. 
Uiteraard ging dit tegen het federale prin
cipe en het respect voor de rechtstreekse 
verkiezing van de regionale parlementen 
in. Dat De Batselier zomaar liet begaan en 
zijn autoriteit als onafhankelijk parle
mentsvoorzitter niet aanwendde, werd 
hem door meerdere partijen bijzonder 
kwalijk genomen. Diegenen die in het 
Vlaams parlement een democratische 
meerwaarde dachten de ontdekken, keer
den hem ontgoocheld de rug toe. 
De Vlaams-nationalisten, die democrati
sche hervormingen aan Vlaams radica
lisme koppelen, waren verbolgen over de 
lauwe 'Speech" van De Batselier op 11 juli 

jt. De parlementsvoorzitter hield op de 
feestdag van de Vlaamse natie een po
litiek gekleurde toespraak. Hoewel het 
Vlaams parlement een aantal eisen te
genover het Europees stemrecht had 
goedgekeurd, liet De Batselier een ander 
geluid horen. Geen enkele Vlaamse de
mocratische partij is tegen het Europees 
stemrecht ais dusdanig gekant. Toch 
moest de parlementsvoorzitter zo nodig 
waarschuwen voor de "pletnvrees" om 
stemrecht aan EU-onderdanen te ver
lenen. Alsof rechtmatige Vlaamse eisen als 
"enge" uitspattingen beschouwd moeten 
worden. Alsof het Vlaams parlement zich 
moet schamen wanneer het de verde
diging van de Nederlandse taal- en cultuur 
opneemt. 
In Wallonië denkt men er alvast anders 
over. De Waalse minister-president Robert 
Colllgnon (PS) benadrukt compiexloos het 
belang van een "Franstalig vertxind". Daar
tegenover laat de Vlaams parlements
voorzitter zich kenmerken door een lauw 
en braaf profiel. In zijn toespraak repte hij 
met geen woord over Vlaamse belangen, 
noch overeen strategie vanuit het Vlaams 
parlement tegenover de nakende staats-
hervonnlng, noch over een overzichtelijk 
en toekomstgericht Vlaams maatschap
pelijk project. De Batselier wierp de par
lementsleden een aantal "statistieken" 
over de werking van het parlement voor 
de voeten. Voor de komende twee Jaar 
pleit hij voor een moment van "bezinning". 
Het is duidelijk dat de parlementsvoor
zitter zich aan de pre-electorale sfeer 
heeft aangepast. Daardoor vennijdt hij 
standpunten die aan het belang van de 
Vlaamse gemeenschap voldoen, 
„Elke toespraak van de voorzitter moet 
nochtans een weergave zijn van de in
zichten en richtlijnen van dit parlement", 
zo merkte VU-fractieleider Paul Van Crem-
öe/pen terecht op. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Mede omdat er de jongste maanden geen 
nieuwe 'bulletins' van ^Vragen en 
Antwoorden' beroepen wij ons op een 
ouder nummer. Dat kan de pret niet 
drukken, want sommige vragen zijn 
dermate 'boeiend' dat er een 
avondvullend programma op gebaseerd 
kan worden. Zo zag de Vlaams Blokker 
Aers een groot probleem in het feit dat de 

scholen al op maandag 30 juni j.l. hun 
deuren sloten. „Dat de laatste schooldag 
dit jaar een maandag is, was reeds jaren 

op voorhand te voorzien. Waarom werd 
dit besluit zo laat genomen?" en „Het is 
algemeen bekend dat leerkrachten een 
negatief imago hebben bij andere 
werknemers wat het aantal vakantiedagen 
betreft. Dit is m.i. ten onrechte, maar 
vreest de minister niet dat deze 
onverwachte extra dag dit negatief beeld 
nog zal versterken?" Verzin zelf uw 
commentaar! 

4 

^ WETSTRAAT ^ 

H alfweg juli 1997 hebben de leden van de 
senaatscommIssle-Rwanda de grote 

lijnen uitgezet van wat hun eindrapport moet 
inhouden. Gedurende het parlementair reces 

hebben de verslaggevers, Verhofstadt (VLD) en 
Mahoux (PS), dat kader ingevuld. Eind september 

1997 wordt de tekst besproken 

Rwanda-rapport 
wat verwacht vu? Senator Bert Anclaux heeft In de Rwanda-commissle nimmer partij voor Hutu's 

of Tutsi's gekozen. De VU heeft door haar onafhankelijkheid nog de kracht om de 
echte verantwoordelijken voorde volkerenmoord aan te dulden. 

De VU verwacht veel van het eindrap
port. De pohtici en het leger moeten 
immers hun lessen trekken uit de moord 
op de tien para's en de daaropvolgende 
volkerenmoord op 800.000 Tutsi's en 
Hutu's in 1994. 

NAMEN NOEMEN 

Minister van Landsverdediging/e(Z«-Pa«/ 
Poncelet (PSC) heeft het debat over de 
inhoud van het Rwanda-rapport intussen 
al gestart. En hoe! De minister plaatste 
zich in de plaats van het parlement en 
stelde dat het beter zou zijn om in het 
rapport geen namen van falende mi
litairen te citeren. Waarschijnlijk ver
tolkte hij daarmee een vrees die leeft bij 
de militairen zelf, maar hoe dan ook 
kunnen dergelijke uitspraken niet door 

de beugel. Als het parlement een on
derzoekscommissie in het leven roept, is 
het essentieel dat datzelfde parlement 
autonoom haar werkzaamheden verricht, 
inclusief het bepalen van de inhoud van 
haar eindrapport. Poncelet heeft zich niet 
in te laten met de redactie van het verslag. 
En, laat het duidelijk zijn, voor de Volks
unie is het van wezenlijk belang dat in dat 
rapport wel namen worden genoemd, 
ook van militairen! Wij zullen er zelfs 
twee noemen: kolonel Maggenen en ko
lonel Dewez. De eerste passeerde, samen 
met Romeo Dallaire, op 7 april 1994 
voorbij het kamp-Kigali, terwijl daar 10 
Belgische para's werden vermoord. De 
tweede was de commandant, die op die
zelfde noodlottige dag niet toestond de 
10 belaagde para's te ontzetten en die zijn 

fouten nu trouwens zelf toegeeft. Maar, 
niet enkel namen van Belgische militairen 
zijn van belang. Het verslag moet de 
verantwoordelijken op alle niveaus met 
naam en toenaam noemen: in het leger, in 
de UNO, op het niveau van de Belgische 
regering, in diplomatieke middens, en 
jawel, ook aan het Koninklijk Hof. Geen 
enkel taboe mag overeind blijven. Als het 
Hof of zijn medewerkers verantwoor
delijkheid dragen, moet dat openbaar 
worden gemaakt! 

BELEIDSCONCLUSIES 

Natuurlijk mag het verslag zich niet tot 
een spelletje namen-noemen beperken. 
Minstens even belangrijk zijn de beleids
conclusies. Klare en duidelijke aanbe
velingen zijn essentieel. Zo moet in de 

Koning voetbal en de wet 
Het gaat slecht met voetbalclub Sporting 
Anderlecht De gewezen parel van de 
Belgische voetbalbond is bij een omkoop
schandaal betrokten. in apnl 1984 
"leende" president Constant Vanden Stock 
scheidsrechter Cureceta Mum een mil
joen fr. Die floot de halve finale van de 
Uefacup tussen Anderlecht en het En
gelse NoWngiiam Forest Anderlecht won 
probleemloos dankzij een "licht" toege
kende strafschop 
De omkoopaffaire kwam pas recent aan 
het licht Vanden Stock betaalde zwijggeld 
aan de 'tussenpersonen" Jean Eisten René 
Van Aeken Deze heren slaagden erin de 
nochtans "onverwoestbare" president-
gentleman jarenlang te chanteren. Van
den Stock betaalde tientallen miljoenen 
tot de straftermijn voor de Europese fe
deratie Uefa verjaard was. Op dat moment 
legde Anderlecht klacht neer tegen de 
"afpersers" die slapend rijk wilden wonden 
Door de overmoedige klacht kwam de bal 
aan het rollen. Van Aeken en Eist maakten 
het "nieuws" aan de Uefa en de Koninklijke 
Belgische Voetbalbond (KBVB) over. Ze 

Constant Vanden Stock zal kelk tot op 
bodem moeten ledigen. 

stapten tevens naar de pers. Over de 
omkoopaffaire hangt een waas van on
duidelijkheden Waarom hield de KBVB 
Anderlecht de hand boven het hoofd? 
Senator Bert Anclaux: „Het is met om
dat Anderlecht en de Belgische voet
balbond de verjaringstermijn voorde Uefa 
hebben afgewacht dat voHledige straf
feloosheid hiervan het resultaat mag zijn. 
De Belgische overheid mag misdaden en 
wanbedrijven als valsheid In geschrifte, 
afpersing, misbruik van vertrouwen, op
lichting en bedrog niet ongestraft laten 

Koning voetbal staat niet boven de wet 
De overheid moet zich tegen Anderlecht 
en de door haar aangestelde personen 
burgerlijke partij stellen. De federale re
gering dient een schadeloosstelling te 
eisen voor de vergoedingen die de be
lastingbetaler aan of via de voetbalbond 
heeft gegeven De minister van Justitie 
moet zijn positief injunctierecht hanteren 
door de parketten meteen strafrechterlijk 
onderzoek te belasten, indien de regering 
geen enkele daad daartoe stelt wijst dit 
op medeplichtigheid." 
Aan minister van Financien Philippe May-
stadt (PSC) vraagt Anclaux of hij over
weegt „de financiële steun die de KBVB 
krijgt, stop te zetten om de voetbalbond 
te verplichten een intern onderzoek naar 
haar betrokkenheid bij het omkoopschan
daal te verrichten." Aan de premier vraagt 
de VU-voorzltter of,, Alain Courtolsvan de 
KBVB nog langer de belichaming van Bel
gië kan zijn in internationale voetbalor
ganisaties en of hij nog langer betrokken 
kan zijn bij de organisatie van Euro 
2000 '• 

toekomst op een éénduidige manier en 
efficiënt achterhaald kunnen worden of 
in een land waar Belgische troepen zullen 
opereren, anti-Belgische gevoelens leven. 
Men moet daarbij ophouden een pa
rallelle diplomatie te voeren, zoals de 
Christen-democratische Internationale in 
Rwanda heeft gedaan en waardoor de 
anti-Belgische gevoelens verdoezeld wer
den. Het manifest veronachtzamen van 
anti-Belgische gevoelens, bijvoorbeeld tij
dens het bezoek van minister Leo Del-

croix (CVP) aan Rwanda in maart 1994, 
enkel en alleen omdat één machtspartij in 
België jarenlange banden heeft met één 
bepaalde etnie en haar machthebbers, 
mag nooit meer gebeuren! Verder moeten 
onze para's beter opgeleid worden voor 
Afrika-opdrachten. Het aanvoelen van de 
lokale etnische gevoeligheden is immers 
van groot belang. Wat betreft het leveren 
van geloofwaardige contingenten bij VN-
missies en het goed bemannen van de 
snelle interventiemacht kunnen eveneens 
belangrijke lessen worden getrokken. Een 
andere belangrijke conclusie is, ons in
ziens, dat bij het bepalen van de vereiste 
troepensterkte enkel militaire rapporten 
doorslaggevend kunnen zijn en niet de 
politieke geloofwaardigheid van een be
voegd minister die voordien al aantallen 
had genoemd. 

NIET PARTIJDIG 

Senator Bert Anclaux die de partij in de 
Rwanda-coramissie vertegenwoordigt, 
heeft in de ganse discussie over de ge
nocide nooit voor Hutu's of Tutsi's partij 
gekozen. Andere commissieleden deden 
dat wel en hebben zich daardoor vast-
gereden. De VU heeft door haar on
afhankelijkheid, als één van de weinige 
partijen nog de kracht om de echte ver
antwoordelijken voor de volkerenmoord 
aan te duiden. Ook deze conclusies zijn 
van primordiaal belang in het eindrap
port. Het werk van de verslaggevers 
wordt op 30 september, 1 en 2 oktober 
besproken. De VU zal waakzaam zijn! 

Zeger Collier 
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D e uitvoering van het akkoord tussen de federale 

regering en de gemeenschappen om zuigelingen 

en adolescenten systematisch in te enten tegen 

hepatitis B, laat al langer dan een jaar op zich 

wachten. Als klap op de vuurpijl komt de minister 

van Sociale Zaken nu plots 

terug op haar nochtans eerder ondertekende 

beslissing. 

De beslissing om alle zuigelingen en kin
deren van 11, 12 jaar systematisch in te 
enten tegen hepatitis B, is niet van van
daag op morgen genomen. Integendeel. 
Er ging grondig wetenschappelijk stu-
diewerk aan vooraf, zo ondermeer het 
door de Vlaamse gemeenschap bestelde 
onderzoek o.l.v. dr. Pierre Van Damme 
(dep. sociale geneeskunde, UIA) naar de 
inddentie en de impact van het virus in 
België en de gezondheidseconomische 
gevolgen van de vaccinatie. Dat onder
zoek wees uit dat het veralgemeend vac
cineren tegen de ziekte niet alleen wen
selijk is, maar op termijn nog kosten
besparend ook. De politiek om enkel 
risicogroepen te vaccineren tegen he
patitis B (gezondheidswerkers, hemofi-
liepatiënten, dialysepatiënten, toxicoma-
nen, prostituees,...) heeft de circulatie van 
het virus in ons land bovendien niet doen 
afnemen, zo bleek. In landen waar de 
hepatitis B vaccinatie al langer veral
gemeend wordt toegediend (vb. Italië), is 
de ziekte daarentegen wel op de te
rugweg. Uit wetenschappelijke hoek 
kwam dan ook de vraag naar veral
gemeende vaccinatie. Het positieve ant
woord van de regering hierop, in mei 
1996, werd op gejuich onthaald. 

SCHOONHEIDSFOUTJES 

De twee pijlers van het protocolakkoord 
zijn enerzijds de vaccinatie van de twee 
leeftijdscohorten (zuigelingen en adoles
centen) en anderzijds dat de federale 
overheid de kosten voor de aanschaf van 
het vaccin op zich neemt, terwijl de 
verdeling gebeurt onder de verantwoor
delijkheid van de gemeenschappen en 
door bemiddeling van Kind & Gezin en 
het Medisch Schooltoezicht. 
In april van dit jaar verscheen de tekst dan 
eindelijk in het Staatsblad, ondertekend 
door de negen betrokken ministers van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
Enkele "details" uit de gepubliceerde tekst 
doen wel de wenkbrauwen fronsen. Zo 
wordt er voor de huisartsen nergens een 
expliciete rol weggelegd. Vlaams volks
vertegenwoordiger Yolande Avontroodt 
interpeleerde daarover in de Vlaamse 
regering op 8 juli jl. Vlaams minister van 
Gezondheidsbeleid Wivina Demeester 
stelt in haar antwoord dat de huisartsen 
geenszins uitgesloten zijn en dat de vac
cins duidelijk ook via de gezondheids
inspectie naar de huisartsen kunnen ver
deeld worden. 

ZUIGELINGEN VALLEN... 

Tweede slordigheid in de tekst is de 
melding van doses van 10 /xg van het 
hepatitis B vaccin, waarbij impliciet ge
wezen wordt in de richting van Engerix-
B*, het vaccin van SmithKline Beecham. 

HB Vax II*, het even doeltreffende he
patitis B vaccin van Pasteur Mérieux 
MSD, is namelijk anders gedoseerd. De 
benadeelde firma ondernam stappen om 
de situatie recht te zetten. Zoals verwacht 
wordt de tekst aangepast en komt er een 
openbare aanbesteding. 
Het protocolakkoord bestaat ondertus
sen al meer dan een jaar, maar de uitvoer 
laat nog steeds op zich wachten. Noch
tans hebben Kind & Gezin en het Me
disch Schooltoezicht reeds alle nodige 
voorzorgen genomen: hier en daar is 

De Galan in een brief aan de Hoge 
Gezondheidsraad onlangs weten, dat ze 
het hepatitis B protocol wil herzien. In 
een nieuw voorstel vraagt ze om enkel de 
11-12 jarigen te vaccineren en daarnaast 
een aantal risicogroepen i.p.v. de zui
gelingen. Een wijziging die bij experten 

Vrije baan voor 
hepatitis B? 

extra personeel aangeworven, er liggen 
folders klaar en er zijn duidelijke richt
lijnen over hoe en wanneer de drie doses 
van het vaccin zullen worden toegediend. 
Voor het begin van dit schooljaar werd 
dan ook het startschot verwacht. In juli 
richtte Wivina Demeester nog een schrij
ven aan haar collega's Colla, De Galan en 
Dehaene waarin ze aandrong op de uit
voer van het protocolakkoord. 

...UIT DE BOOT 

Tegen alle verwachtingen in liet Magda 

ter zake de haren ten berge doet rijzen. 
Pierre Van Damme: „Hef oorspronkelijke 

protocolakkoord is wetenschappelijk goed 

onderbouwd. Bovendien heeft het geen 

enkele zin om ons opnieuw op de ri

sicogroepen te richten. Dergelijke bena

dering heeft eerder immers gefaald. Het 

vaccineren van de zuigelingen is daar

entegen absoluut wenselijk, omwille van 

het reële risico op horizontale transmis

sie." De risicogroepen die Magda De 
Galan in haar nieuwe voorstel formuleert 
(prostituees, injecterende druggebrui

kers, zuigelingen van besmette moe
ders,...) zijn ofwel zeer moeihjk te be
reiken, ofwel krijgen ze het vaccin al 
kostenloos toegediend. „De zuigelingen 

van besmette moeders bijvoorbeeld, wor

den sinds 199S al gratis gevaccineerd 

tegen hepatitis B. Is de minister misschien 

niet goed ingelicht f" vraagt een ontgoo
chelde dr. Van Damme zich af. 
Het is nu afwachten of een minister zo 
maar kan terugkomen op een eerder 
ondertekende beslissing. Zeker is dat de 
beloofde veralgemeende hepatitis B vac
cinatie dit schooljaar opnieuw de boot zal 
missen. 

Marleen Finoulst 

(De auteur is geneesheer en medisch 

directeur van het weekblad De Huisarts 
waarin dit artikel eerder verscheen.) 

De Galan wil 

alleen 

moellUk te 

bereiken 

risicogroepen 

laten 

vaccineren. 

Door het 

nieuwe 

voorstel komt 

er geen 

algemene 

hepatitis B-

vacclnatle. 

VANAF VOLGENDE WEEK IN WIJ 

Jef Devos, een onderwyzer 
gebroodroofd om zijn overtuiging 

In mei 1929 weigerde Jef Devos, een 
onderwijzer aan de school van de Broe
ders Van Dale in de Kerkstraat te Menen, 
een verklaring uitgaande van de gees
telijke overheid te ondertekenen, in de 
tekst stond dat hij zijn Vlaanns-nationa-
listische overtuiging diende af te zweren, 
maar Devos weigerde dit te doen. Gevolg: 
de 52-jarige onderwijzer werd ontslagen! 
Het voorval veroorzaakte veel ophef. Het 
was één van de vele uitingen van het 
verscheurende en diepgaande conflict 
tussen de kerkelijke hiërarchie en het 
groeiende Vlaams-natlonallsme in West-
Vlaanderen. Bovendien was Jef Devos ook 
een actief militant van het Nationaal On
derwijzerssyndicaat, een concurrent van 
de veel sterkere Christen Onderwijzers
bond. Ook die Inzet was een doorn In het 
oog van de West-Vlaamse hogere clerus. De Jonge onderwijzer Jef Devos, 

in 1920-1921 

Na zijn ontslag werd Jef Devos leder
handelaar. Na enkele jaren ging zijn zaak 
failliet en Devos verhuisde met zijn gezin 
naar Gent. Hij kwam daar o.a. aan de kost 
als schoenmaker en als lesgever aan een 
taleninstituut. Tijdens de oorlog verzeilde 
Devos in de collaboratie in juni 1945 
verdronk hij in de Leie te Olsene. Daarmee 
kwam een einde aan een getormenteerd 
leven. 
Walter Deconinck reconstrueerde het le
ven van deze West-Vlaamse schoolmees
ter. Hij deed dat o.m. aan de hand van de 
autobiografie die Devos rond 1935 In 
romanvorm publiceerde. 

Vanaf volgende week brengt ons week
blad In vier afleveringen het levensverhaal 
van Jef Devos, een Vlaams-nationalist die 
om zijn overtuiging gebroodroofd werd. 
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Komt financiële 
sector binnenicort 
in Nederiands-
Vlaamse handen? 

• E C O N O M I E ^ 

Deelt dit 

kwartet 

binnenkort 
de financiële 

lakens uit In 
de Benelux? 
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Bewuste Vlamingen dienden tot op heden 
steeds met lede ogen toe te zien hoe de 
financiële sector in ons land in een Franse 
wurggreep gevangen zit. De komst van de 
euro en de creatie van een grote Europese 
eenheidsmarkt zouden deze situatie wel 
eens kunnen wijzigen. 
Wie de Vlaamse verankeringsgedachte 
genegen is en gauw een blik werpt op de 
aandeelhoudersstructuur van de Belgi
sche grootbanken, merkt al vlug de wei
nig rooskleurige situatie op zoals die 
vandaag bestaat. De Franse greep op onze 
financiële sector komt maar al te duidelijk 
tot uiting. 

Onze grootste bank, de Generale Bak, is 
via de Generale Maatschappij van België 

in handen van het Franse Suez. De BBL, 
met als hoofdaandeelhouder de Groep 
Brussel Lambert, voelt zich via dit fran
cofone Belgisch establishment eveneens 
nauw verbonden met Parijs. De Kre
dietbank daarentegen is echter wel in 
Vlaamse handen en durft zich openhjk 
een Vlaamse bank noemen. Het Gemeen
tekrediet achtte het nodig met het Franse 
Crédit Local de France in het huwe
lijksbootje te stappen en vormde zo de 
groep Dexia. Wellicht werd tot een al
liantie met een Franse partner vooral 
aangedrongen door onze landgenoten in 
het zuiden des lands. Gelukkig kwam de 
ASLK via de privatisering toch nog in 
handen van de Belgisch-Nederlandse fi
nanciële dienstengroep Fortis. 

BLOEDBAD? 

Door de komst van de euro, de Europese 
eenheidsmunt, zou deze situatie kunnen 
omslaan. De grote binnenlandse banken 
zouden plots wel eens zeer klein kunnen 
worden in Europa. Door de financiële 
eenmaking van Europa en de daarbij 
horende creatie van de eenheidsmarkt 

beschikken de banken over een zoge
naamd grotere level playing field. Dit wil 
zeggen dat het veel makkelijker wordt 
zich binnen Europa op een „buiten
landse" markt te begeven. De concur
rentie wordt dus harder waardoor de 
kleinjes dienen op te letten niet door de 
groten onder de voeten te worden ge
lopen. 

Voor de Belgische banken dringt zich 
daarom een schaalvergroting op. De 
plannen voor een creatie van een grote 
Belgische bank door een fusie van de 
Generale Bank, de BBL en eventueel het 
Gemeentekrediet zijn definitief van tafel 
geveegd. Tegenstanders van deze bin
nenlandse bankenfusie vreesden immers 
tevens voor een sociaal bloedbad in het 
kantorennet. 

Zo blijven er voor de Belgische groot
banken nog twee mogelijkheden open: 
opgaan in een grotere groep of zolang 
mogelijk alleen proberen stand te hou
den. In de bankwereld is men echter 
verstandig genoeg om te beseffen dat de 
eerste mogelijkheid zich opdringt. Zoals 
reeds vermeld streeft het Gemeentekre-

Oost-Tlmor biyft bloeden 
sporadisch duiken ze in onze pers op, be
richten over de oostelijl<e helft van het Oce
anische eiland Timor. Zij handelen onveran-
derlijlc over het imperialistische gedrag van ex-
kolonie Indonesië dat deze voormalige Por
tugese kolonie in 1975 manu milltarl inlijfde, 
over het taaie verzet van de inwoners, over de 
wreedheid van de Indonesische repressie en 
over de vele diplomatieke stappen daarrond. 
Tot nu toe zijn er tenminste 200.000 mensen 
omgekomen; zonder dat dit enige westerse 
staat ertoe gebracht heeft, zijn diplomatieke 
banden te verbreken of enige vorm van boy
cot uit te roepen. 

BOEIEND EN GEZAGHEBBEND 
Op vrijdag 11 oktober 1996 reikte het No-
belprijscomité zeer verrassend de jaarlijkse 
Nobelprijs voor de Vrede uit aan twee Oost-
timorese activisten: bisschop Carlos Cilipe Xi-
menes Belo en José Ramos-Horta. 
Van laatstgenoemde ligt nu in Duitse vertaling 
zijn reeds in 1987 geschreven, nog steeds 
actuele boek The Infinlshed saga of East-
Tlmor voor. Naast vele voetnoten bevat het 
een nuttig personen- en plaatsnamenregis
ter 
Het is het boeiend en menselijk geschreven 
getuigenis van een man wiens lot al meer dan 
twintig jaren samenvalt met dat van de strijd 
voor de bevrijding van zijn geboorteland. De 
schrijver Is een halfbloed, geboren uit een 
inheemse moeder en een naar Oost-Timor om 
politiek-sociale redenen verbannen Portu
gees. Hij vertelt op soms aandoenlijke wijze 
zijn levensvertiaal van kindsbeen af Zo krijgt 
de lezer kennis van en Inzicht in weinig be
kende toestanden en feiten, van de koloniale 
tijd tot nu. Wel mag deze geen beschrijving 
verwachten van de vele guerilla-gevechten 
die daar tot op de huidige dag plaatsvinden. Er 
ligt terecht meer nadruk op de ontwikkeling 
van de algemene toestand. Het grootste deel 
van het boek behandelt de houding van Por

tugal, Australië, de VSA en uiteraard Indonesië 
in de internationale touwtrekkerij van Vei
ligheidsraad en Verenigde Naties tegenover 
Oost-Timor. 

WIE KIJKT OM NAAR EEN 
ONBELANGRIJK LAND? 
Voor wie zich op dit onderwerp niet toelegde 
bergt het boek menige verrassing. Zo bv. over 
de reactie van het nochtans na de Anjer
revolutie socialistisch geworden Portugal. 
Aanvankelijk was dit, al vóór de Indonesische 
inval, tegen onafhankelijkheid voor Oost-Ti
mor gekant. Het laat Indonesië rustig kuipen, 
op kleine schaal invallen en moorden plegen, 
er van uitgaande dat Oost-Timor ,,onvermij
delijk" aan Indonesië zal toevallen. Het be
oefent dus de „selffullfllling prophecy". Pas 
veel later verhardt deze gewezen kolonia
listische mogendheid haar houding. 
Ronduit pro-Indonesisch stelt de Australische 
regering zich op. tegen een sterke oppositie 
in. Eigenbelang en onverschilligheid bepaalt 
ook de houding van de VSA, waar toch even
eens een aanzienlijke pro-Timorese groep be
staat. Op de Algemene vergadering van de 
Verenigde Naties, waarde kwestie-Oost-Tlmor 
met veel moeite op de agenda geraakte, 
brachten de EU-landen (dus ook België!) het 
niet verder dan een onthouding op een vraag 
om afkeuring van Indonesië. Schrijver bezorgt 
een belangwekkende ontleding van het stem
gedrag van vele staten. Wij leren dat de 
Sovjet-Unle zich zeer voorzichtig, China daar
entegen kordaat ten gunste van Oost-Tfmor 
opstelde. Steun kwam ook van Albanië, Cy
prus, Griekenland en lertand. Als een ware 
bondgenoot gedroeg zich alleen... IJsland. Het 
Blok der Ongebonden Landen trad gespleten 
op. 
Herhaalde maten hebben José Ramos-Horta 
en de zijnen gepoogd In de VN-resoluttes ten 
gunste van hun land door te drukken. Hij 
beschrijft de VN als een heksenketel van hui

chelarij, omkoperij, economische belangen, 
opportunisme en diensten voor wederdien
sten. Een ereWregering zou wat moois wor
den! 

RECHT OP ZELFBESTUUR OOK 
ZONDER VOLKSNATiONALISME 
Het voorwoord van de Duitse uitgever Fritz 
Erik Hoevels biedt een zeldzaam voorbeeld 
van de wijze waaroop het nationalisme vanuit 
uiterst-linkse hoek positief kan benaderd wor
den. Ook al is het,,fascistische" karakter van 
het Indonesische bewind er o.i. met de haren 
bljgesleurd. 
In zijn inleiding stelt Noam Chomsky terecht 
de selectieve verontwaardiging aan de kaak 
van het Westen, geleid door de VSA en ge
holpen door wereldwijde persmanipulaite. 
Wel dient hier aan toegevoegd dat zulk gedrag 
nniet typisch Amerikaans Is noch typisch wes
ters en evenmin typisch kapitalistisch. 
Tenslotte: er bestaat geen Timorees volk, ook 
geen Oosttimorees. Meer dan 30 verschillende 
talen worden er gesproken door 700.000 
(vooriopig neergemaaid tot 500.000) mensen 
van Malelse, Makassar- en Papoea-afkomst. 
Tétoen is de taal die door de meesten be
grepen wordt. 
Dit betekent geenszins dat dez emensen al
lemaal samen geen recht hebben op zelf
bestuur; nog minder geeft dit het recht aan 
wie dan ook om he naan te hechten. Zij 
verkeren in een toestand vergelijkbaar met 
het Polisario in ex-Spaans Marokko. 
Er zijn meer argumenten voorhanden om het 
hele eiland Timor onafhankelijk te laten wor
den dan om het helemaal bij Indonesië in te 
lijven. De bewoners hebben met elkaar meer 
gemeen dan met de Javaanse bazen van 
Indonesië. 

Karti Jansegers 
o& Futm. Ost-TimorsFreihetskampfist nicht vorbei! 

José Ramos-Horta. Uitg. Ahriman-Verlag, Frei
burg i.b., 1997, 220 blz. 

diet naar schaalvergroting in Europa door 
met het Franse Crédit Local de groep 
Dexia te vormen. De Kredietbank voerde 
reeds gesprekken met de Nederlandse 
Rabobank Groep over een verregaande 
samenwerking. Na de overname door 
Fortis kwam de ASLK reeds in een grotere 
financiële groep terecht. Zo blijven de 
Generale Bank en de BBL nog als vrijgezel 
over. Het is zeker geen publiek geheim 
dat de Internationale Nederlanden Groep 
(ING) reeds een oogje heeft laten vallen 
op de BBL, waarin ze nu reeds een 
participatie bezit van om en bij de 20%. 
De BBL houdt voorlopig nog de boot af 
maar ING heeft tijd en geld genoeg en 
kan dus rustig afwachten. Veel andere 
opportuniteiten heeft de BBL immers 
niet. 

VLAWANELUX 

Dan blijft de Generale Bank nog over. 
Zelfs de grootste bank van het land zou 
het alleen in Europa vrij moeilijk kunnen 
krijgen om te overleven. Daar Suez Ly-
onnaise des Eaux reeds liet verstaan dat ze 
een participatie in de Generale Bank niet 
echt meer als strategisch beschouwt, kan 
dit zou goed als begrepen worden dat ze 
deze op termijn wel van de hand wil doen. 
Zo werd reeds gespeculeerd dat de Ge
nerale Bank zou overgenomen worden 
door de Belgisch-Nederlandse Fortis 
groep. Net zoals de BBL bij ING houdt de 
Generale Bank nog de boot af. Daar
entegen heeft Fortis net als ING tijd en 
armslag genoeg om haar opportuniteit af 
te wachten zodat het niet verwonderlijk 
zou zi)n dat deze speculaties wel eens 
werkelijkheid zouden worden. 
Alleen zij die de Vlaamse verankerings
gedachte genegen zijn zouden deze evo
lutie alleen maar kunnen toejuichen. 
Vlaamse verankering dient daarvoor dan 
wel in een ruimer Nederlands-Vlaams 
kader te worden geplaatst. Zo zou op 
termijn de hele financiële sector in de 
Benelux (of beter: Vlawanelux), van ban
kieren over verzekeren tot beleggen toe, 
wel eens door vier grote financiële dien-
stengroepen kunnen worden gecontro
leerd. Het gaat hier om de Nederlandse 
groepen rond ABN-AMRO-Bank, ING 
en Rabobank en de Belgisch-Nederlandse 
groep Fortis, waartoe ook reeds Krediet 
aan de Nijverheid (NMKN) behoort. 
Als in de toekomst deze vier grote fi
nanciële dienstengroepen in de lage lan
den de lakens zullen gaan uitdelen, kan 
dit alleen maar de integratie tussen ons 
land en Nederland bevorderen. Boven
dien komt de macht in de financiële 
sector dan in de handen waar ze hoort te 
zitten: in Nederlands-Vlaamse handen en 
niet meer in Frans-Franco-Belgische. 

Kristof Agache 

25 september 1997 



V rorige week donderdag vond in Hotel Europa in Cenl< de Limburgse 
arrondissementen voorronde voor de bespreking van de 

congresresoluties plaats. Twee algemene conclusies: heel wat teksten blijken 
erg vaag en andere teksten blijken erg omstreden. Het debat was er en 

het zal er nog wel een tijdje blijven. 

Republiek: Ja 
GemeenteiUk stemrecht 

voor niet-EU-burgers: nee 
Een kleine 40 VU-leden en -bestuursleden 
hadden donderdagavond de weg gevon
den naar Hotel Europa in Genk om er te 
debatteren over de voorgestelde congres
resoluties. Zoals u inmiddels weet zal de 
VU op 22 en 23 november a.s. in Leuven 
congresseren onder het motto 'Laat de 
democratie nooit meer zwijgen'. Vorige 
week werd er in Limburg voor een eerste 
keer gesproken. Algemeen besluit: nogal 
wat van de voorgestelde resoluties klinken 
weinig concreet. Meer dan eens moest 
verduidelijking volgen van ad hoe-ge
spreksleider Kris Van Dijck, bijgestaan 
door algemeen VU-secretaris Laurens Ap-

peltans. Beiden hadden het tijdens het 
debat niet altijd even gemakkeüjk omwille 
van de vele vaagheden die een aantal van 
de voorgestelde teksten hoe dan ook be
vat. 

REGISTRATIEPUCHT 

Het zou te ver leiden om de wijzingen en 
opmerkingen resolutie na resolutie na te 
vlooien. Wat er overblijft merkt u wel op 
het nationaal congres. Enkele uitschieters 
willen we u evenwel niet onthouden. Men 
beschouwe sommige ervan als tips om de 
zaken ook eens van een andere kant te 
bekijken. Zo rees er de terechte vraag of 
elke gemeente wel zo noodzakelijk een 
'sociaal huis' dient te krijgen. „Kan één en 
ander niet ingebed worden in het reeds 
bestaande OCMW.'" werd geopperd. Ja, 
zo blijkt, want dan krijg je een gebruiks
vriendelijke centralisering van de dienst
verlening. Nee, zo blijkt, want het OCMW 
heeft nog altijd een dermate slecht imago 
dat 'gewone' mensen daar liever niet naar
toe gaan omdat ze bestempeld zouden 
kunnen worden als 'probleemgevallen'. 
Omstreden was ook de resolutie 1.11, 
kaderend in het blok 'Democratie èc ad

ministratie'. Daarin wordt een zgn. re
gistratieplicht voor ambtenaren voorge
steld. Inmengingen in 'concrete admini
stratieve dossiers en/of procedures' (sic) 
dienen 'geregistreerd' te worden. Onre-
gehnatige tussenkomsten en hun eventueel 
gevolg dienen hoe dan ook gemeld te 
worden aan het Rekenhof. 
Het voorstel kwam om de hele tekst maar 
meteen te schrappen. Inmengingen zijn 
soms noodzakelijk - b.v. om dossiers die al 
jaren aanslepen opnieuw vlot te krijgen -
en bovendien kadert deze resolutie in een 
algemene verdachtmaking van de politiek. 
En dat laatste kan de poHtiek missen als 
kiespijn. Het voorstel tot schrapping 
haalde het in de Limburgse arrondisse-
mentele vergadering niet, maar het laat 
zich veronderstellen dat over dit gegeven 
nog een hartig woordje gebakkeleid zal 
worden. 

WAT IS ME DAT? 

Animo ook bij het onderdeel 'Democratie 
& economie'. Kan je de marktwetten 

beheersen of niet, moet je 'speculatieve 
investeringen' indijken of juist aanmoe
digen en meer nog: wat zijn 'speculatieve 
investeringen'? De discussie ontlokte een 
van de deelnemers volgende uitspraak: 
„Als ik met dit soort (gedoeld werd op 
resolutie 2.7 omtrent internationale geld
stromen/red.) voorstellen bij aspirant-le
den moet aankloppen, krijg ik gegaran
deerd te horen: 'Wat is me dat nu'?" Het 
scheelde niet veel of de resolutie over het 
afschaffen van fiscale paradijzen werd ge
schrapt. 

Ook vond niet iedereen het vanzelfspre
kend dat de 'lokale overheid op bedrijfs
niveau erkend moet worden als sociale 
partner in de Ondernemingsraden'. „Ik 
vraag me af wat die lokale overheid daar te 
zoeken heeft." argumenteerde iemand. 
Tot slot werd ook gepleit voor de fiscale 
beloning van risicokapitaal, een voorstel 
dat door het arrondissement Limburg op 
het congres waarschijnlijk zal worden ver
dedigd. 
Ook met betrekking tot 'Democratie & 
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LAAT DE DEMOCRATIE 
NOOIT MEER ZWIJGEN 
V O L K S U N I E - C O N G R E S 

De regionale vu-krant 

justitie' is het laatste woord nog niet 
gevallen. Moet iedereen een rechtsbij-
standsverzekering hebben en moet die 
voor sommigen gratis zijn? Moeten men
sen die recht hebben op pro Deo-bijstand 
ook naar tableau-advocaten kunnen en 
niet enkel naar stagiairs. En dient niet nog 
eens expliciet vermeld te worden dat Jus
titie beter volledig in Vlaamse handen 
moet komen? 

KORT MAAR KRACHTIG 

Aangekomen bij het laatste en, enigszins 
verrassend, kortste hoofdstuk 'Democra
tie en politiek' was het al na middemachL 
Mogehjk omwille van het late uur, maar 
mogelijk ook omwille van de vaste over
tuiging van de aanwezigen werd de pas
sage over de 'republikeinse bestuursvorm' 
zonder meer goedgekeurd. 
Felle discussies onstonden wel over de 
rechtstreekse verkiezing van de regenngs-
leider. Het lijkt inderdaad niet erg logisch 
om eerst te zeggen dat de (wetgevende) 
macht terug naar het parlement moet, om 
dan een regeringsleider de macht van het 
volk te geven. Discussies ook opnieuw 
over de zgn. 'tussenUggende' niveaus. 
Moet je intercommunales laten bestaan? 
Provincies? 

Nog andere verbanden? Over één 'heet 
hangijzer' werd met verbluffend gemak 
eenparigheid van stemmen bereikt. Het 
ging hierbij om de resolutie 4.9 met de 
stelhng dat geen staatsburgerschap vereist 
is om te kunnen deehiemen aan de ge
meenteraadsverkiezingen, mits voldaan is 
aan enkele andere voorwaarden. 
Op tijd van een vloek en een zucht ging het 
arrondissement Limburg over tot de 
schrapping van het hele voorstel dat er, 
dixit één van de aanwezigen, toch maar 
was ingezet 'om die van Brussel te ple
zieren'. Op 22 én 23 november zal de 
democratie niet zwijgen, zoveel is nu al 
zeker! 

(gv) 
c» Vragen? Bel de VU-congresfoon! 

021219.49.30: Men helpt u daar graag 
verder op weg. l 
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Patrik vankrunkelsven 
kampioen van België 
wielrennen 

Patrik op het 

podium 
samen met 

zijn twee 

oudste 
zoontjes en 

gefianiieerd 
door LUC 

Peetermans 
(burgemeester 

van Herseit) 

als tweede en 

A. capiot 
(burgemeester 

van Hoeselt) 
ais derde. 

Naar jaarlijkse traditie werd ook dit jaar 
op 7 september het Kampioenschap van 

België wielrennen voor burgemeesters ge
reden. 

Ditmaal werd de organisatie ervan toe
vertrouwd aan de gemeente Trois-Ponts. 
De inrichters hadden een heuvelachtig 
parcours uitgestippeld gespreid over 10 
af te leggen ronden. Net als vorig jaar 
kwam Patrik Vankrunkelsven, burge
meester van Laakdal en nationaal on
dervoorzitter van de VU, aan de meet. Hij 
had immers zijn titel van vorig jaar te 
verdedigen. 

Omdat hij geen echte fietsliefhebber is, 
had hij zich ditmaal extra voorbereid 
tijdens zijn vakantie in Zuid-Frankrijk 
door er enkele keren op uit te trekken met 
de fiets. 

Gekoppeld aan zijn regelmatig joggen en 
afstandslopen zou dit volstaan om met 
een redelijke kans op slagen aan de start te 
verschijnen. 

Voor dit kampioenschap worden de kan
didaten in 2 categorieën ingedeeld: bo
ven en onder 45 jaar. Deze beide groepen 
rijden tegelijkertijd, doch in functie van 
hun leeftijdsgroep. We zouden hier dus 
kunnen spreken van een wedstrijd in een 
wedstrijd. 

Wat het wedstrijdverloop zelf betreft, had 
Vankrunkelsven vorig jaar de ervaring 
opgedaan dat hij slechts enkele favorieten 
in het oog moest houden, onder hen Luc 
Peetermans (Herseit) kampioen van 1994 
en A. Capiot (Hoeselt) kampioen in 
1995. 

Daar het heuvelachtige parcours hem wel 
zinde, had hij voor zichzelf uitgemaakt 
vanaf de start de wedstrijd zwaar te 

maken. Dit door voortdurend aan de kop 
van het peloton er een strak tempo op na 
te houden en zo zijn tegenstrevers „af te 
maken" om het niet tot een spurt te laten 
komen. Na ongeveer half wedstrijd kwam 
dan de definitieve afscheiding van 5 ren
ners die steesds maar meer voorsprong 
namen. 

Daar Vankrunkelsven slechts alleen ver
tegenwoordigd was van zijn leeftijds
groep in de kopgroep van 5, kon hij zijn 
inspanningen nu milderen. 
Zijn meegereisde supporters vreesden 
echter dat hij de tol zou betalen voor zijn 
inspanningen, geleverd tijdens de aanhef 
van dit kampioenschap. Niets was minder 
waar want Patrik bleef aan de kop rijden 
tot de voorsprong 2 minuten bedroeg en 
van terugkomen van de achtervolgers 
geen sprake meer was. 
De laatste 2 ronden beperkte hij zich tot 
het gadeslaan van de strijd om de titel in 
de andere categorie (+45) waar nog 3 
renners voor in aanmerking kwamen en 
waar hij zich wijselijk niet in mengde. 
Uiteindelijk werd het een zwaar kam
pioenschap met een gemiddelde snelheid 
van 35 km/uur. 

Na afloop mocht Patrick Vankrunkelsven 
benevens de trui van kampioen van België 
ook nog de kolos van een wisselbeker mee 
naar Laakdal nemen waar hij weer voor 
een jaar in zijn kabinet op het gemeen
tehuis prijkt. Wie het eerste deze beker 3 
maal wint, mag hem definitief houden. 
Volgend jaar zou dit voor Patrik reeds het 
geval kunnen zijn, in Meise waar het 
volgende kampioenschap zal plaatsvin
den. 

Aan de micro verklaarde hij achteraf: „Ik 
kijk een beetje uit naar dat kampioen
schap. Het is een gelegenheid om met 
politici van alle gezindheden samen te 
komen. We praten niet over politiek, 
alleen over het fietsen". 
Wij, van de VU, zien alvast uit naar die 
dag in Meise, en zullen zeker duimen 
voor kampioen Vankrunkelsven! 

Vic Luyckx, 
Voorzitter VU-Laakdal 

ZOEKERTJES 

Wie kan Pierre Van Liedekerke tegen ver
goeding volgende boeken aan de hand doen: 

- „De mens op weg" (Kamiel Van Baelen). Volledig 
werk - Deel 1. Uitg. Orion-Beveren 

- „Overleven - Het verhaal van de vliegtuigramp in 
de Andes" (Piers Paul Read). Uitg. Kritak. 

- „De Franse Revolutie en de Opkomst van de 
Bourgeoisie. Onderdeel van: Geschiedenis van het 
Persoonlijk Leven. Uitg. Agon bv, Amsterdam. 

- „Dierbare Nagedachtenis" (Marguerite Yource-
nar). 

Adres: Pierre Van Liedekerke, Hoogstraat 136 te 

9308 Hofstade-Aalst (053/78.50.68). 

Goed nieuws voor fanatieke verzamelaars van 
aanstekers: zij kunnen hun collectie gratis aan
vullen met een 250-tal verschillende - en lege! -
aanstekers. 

Geïnteresseerden wenden zich tot de redactie, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 26 sept. DEINZE: 15de Fa

miliefeest tn de Volkskring, Markt te 
Deinze. Vanaf 19u.30. Org.: VU-Deinze. 
Inschrijven bij Maurits Waelkens en an
dere bestuursleden. 

Za. 27 sept. DESTELBERCEN: 
Uitstap naar Tongeren en de Voerstreek. 
Vertrek om 7 u. aan de busstelplaats; 
7U.10 Destelbergen Kerk, 7u.l5 Heus-
den Tramstatie. Terug tussen 2lu.30 en 
22u. Deelname: 1000 fr (alles inbe
grepen, uitgenomen drank bij middag
maal). Info en inschrijven voor 4/9 bij 
J.R Roosen (228.99.12) Of A. De Smet 
(228.21.95). Org.: VU-Destelbergen-
Heusden i.s.m. VTB en dr. Goossenaerts-
kring. 

WO. 1 okt. ZULTE: Debatavond 
over Vrouwen- en kindermishandeling 
en de werking van vrouwenvluchthui-
zen, met mevr. iWarie-Paute Coemaere 
(medewerkster van vrouwenvluchthuis 
te Gent). Om I9u.30 in de Openbare 
Bibliotheek, Gaston iviartensplein 9. 
Org.: FW-nationaal, info: 
09/223.38.83. 

Zo. 5 Okt. ERPE-MiRi: Eetfes
tijn van llu.30 tot I9u. in St.-Janshof, 
Keerstraat 218 te Ottergem. Keuze uit 
verschillende menu's aan 400 fr.; kin
derschotel aan 200 fr. Org.: VU-Erpe-
Mere. 

vr. 10 okt. GENTBRUCCE: 3de 
Fototentoonstelling van de Dr. Jozef 
Goossenaertskring, van 10 t/m 19 okt. 
in Dienstencentrum, Braemkasteel-
straat 35-45. Opening om 19u.30. Open 
elke dag van 10 tot I7u. toegang gratis. 
info: 09/231.19.41. 

Za. 11 okt. CENT: Debatavond 
over ..Onderzoekcommissies en de her
vormingen in Justitie" met Geert Bour
geois (VU) en Tony Van Parys (CVP). 
Moderator mr Frans Baert. Om 20u. in 
Centrum Reinaert, Reinaertstraat 26 te 
Cent. Gratis toegang. info: 
09/226.41.91. Org.: VU-Cent-Brugse-
poort. 

WO. 15 okt. DEINZE: Je ziek 
lachen is gezond. Voordracht door Fir-
min Debusseré. Om 20u. in de Kelder 
van de Bibliotheek, Markt, Deinze. Org.: 
FVV-Deinze. 

15 okt. CENT: Senoirenacade-
mie Gent bezoekt graannstokerij te Ou
denaarde (per bus). Samenkomst om 
13U.45 op de hoekvan de Land van 
Rhodeiaan/Brusseisestwg, onder E17-
vlaductGentbrugge.Terug rond 17u.30. 
Deelname: 200 fr info en inschrijving: 
Leod'Hondt (09/228.46.30). 

WEST-VLAANDEREN 
vr. 26 sept. BRUGGE: VUJO-JD-

weekend verplaats naar latere datum. 
Info volgt. 

vr. 26 sept. ROESELARE: Bert 
Anciaux komt naar Roeselare. Om 
20U.30 in café Bozart, Grote Markt. 
Infkom: -25j. gratis; +2S\. 50 fr Org.: 
VUJO-Roeselare. 

Do. 2 Okt. IZECEM: Congo -
Zaïre - Congo, met prof. Jef Maton (UG) 
en dr Zana A. Etambala (HIVA). Om 20u. 
in de bar van de Stedelijke Academie 
voor Muziek en Woord, Kruisstraat 15. 
Toegangsprij 80 fr, abo's gratis. Org.: 
VSVK. 

Do. 2 Okt. BRUGGE: 2de Arr 
bespreking van de congresteksten. Om 
20u. in 't Leitje te Assebroek. 

Vr. 3 okt. IZECEM: VUJO-Zuid-
west (K.R.T). nodigt haar leden uit naar 
een Arrondissmentele Congresverga
dering n.a.v. het komende VU-congres 
„Laat de democratie nooit meer zwij
gen". Om 20u. in het Vlaamse Huis op de 
Grote Marktte Izegem. 

WO. 8 okt. BRUGGE: Muziek en 
video „Het verleden leeft in ons". Da
gelijkse leven in de jaren 40-50. Om I4u. 
in de Magdalenazaal, Violierstraat 7. Na 
de video is er koffietafel voor wie dit 
wenst. Org.: VVVC-Brugge-Zuid i.s.m. 
Brugge-Centrum. 

WO. 15 Okt. MIDDELKERKE: De
batavond over vrouwen en kindermis
handeling en de werking van vrouwen-
vluchthuizen, met mevr Anne Demuy-
sere (coördinator Oase, onthaaltehuis 
voor vrouwen. Oostende). Om I9u.30 in 
Taverne Viking, Duinenweg 287. Org.: 
FW-nationaal, infO: 09/223.38.83. 

Do. 16 Okt. BRUGGE: Willy 
Kuljpers spreekt over „Humor uit mijn 
politieke loopbaan ". Om I5u. In De Gul
den Spoor, "tZand 22. Org.: Informativa 
vzw. 

zo. 10 Okt. ZWEVEGEM: Jaarlijks 
ledenfeest (Beenhesp met fijne groen
ten, aardappelen in roomsaus of koude 
schotel met frietjes op inschrijving). 
Vanaf I2u. in zaal Boldershof, Harel-
beekstraat 25. Gastspreker: Paul Van 
Grembergen. Deelname 400 fr (1 cons, 
inbegr), -I0j. gratis. Org.: VU-Zweve-
gem en Vlaamse Kiub Groot zwevegem. 
Inschrijven bij bestuursleden. 

WO. 22 Okt. BRUGGE: Diamoh-
tage „Bodensee-een romantisch avon
tuur" door A. Menschaert. Om I4u. in 
de Magdalenazaal, Viollerstraat 7. Na de 
montage is er koffietafel voorr wie dit 
wenst. Org.: VVVG-Brugge-Zuid. 

VLAAMS-BRABANT 

Ma. 29 sept. WEMMEL: „Vla
ming zijn in Brussel", gespreksavond 
met Sven Catz. Om 20u.30 in CC De 
Zandloper Kaasmarkt 75. Org.: FVK-Ro-
denbachfonds-Vlaams-Brabant. 

Za. 4 okt. LENNIK: Jaarlijks eet
festijn in de feestzaal Jo Baetens, A. 
Algoetstraat 77. Ook op zondag 5/10 
vanaf I2u. Org.: Lennik 2000. 

Za. 4 okt. BEERSiL: Eetfestijn 
van Vü-Croot-Beersel. Vanaf I7u.30 in 
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Boek over 
Leon Elaut 

^ UIT DE REGIO ^ 

zaal Ons Huis, Vroenenbosstraat la. Ook 
op 5/10 van 11U.30 tot I6u. Keuze uit: 
pensen, biefstul<, speciale schotel. 

Za. 4 okt. WEMMEL: Haantjes-
feest van vu-Wemmel. van 16 tot 22u. 
in zaal Croenvink, Dorpstraat 35 te Re-
legem. Ook op 5/10 van 12 tot I6u. 
ledereen welkom. 

vr. 10 Okt. OiLBEEK: Arrondis-
sementele voorronde ter bespreking 
van congresteksten in het arr. Halle-
Vilvoorde. Om 20u. in het arr secre
tariaat, Ninoofsesteenweg 230, iste 
verdieping. Dus niét op 18/9. 

za. 11 okt. TIELT-WINCE: Fa-
miliekwis in 't Jongensschool. Aanvang: 
20u. stipt. Inschrijving en info: Albert 
Coppens (63.18.15), Claudine Costrop 
(50.19.66), Marcel Smekens (63.16.20) 
of Willy Vandewalle (50.16.14°. Org.: 
VU-Tielt-Winge. 

Vr. 24 okt. OVERUSE: Debat-
avond „Het woonbeleid in de Rand". 
Panel: minister Leo Peeters (Ruimtelijke 
Ordening), Henk Meert (soc. geograaf 
KUL), Francis Stroobants (comité der 
randgemeenten). Moderator: Bruno 
Huyghebaert (BRTN). Om 20u. in het CC 
Den Blank. Org.: FVK-Rodenbachfonds 
Vlaams-Brabant i.s.m. Vorming en Ge
meenschap en Masereelfonds. 

Za. 25 okt. JETTE: 2de Kaas- en 
Wijnavond van VU-Jette. vanaf I8u. in 
gemeenschapscentrum Essegem, Leo
pold I-straat 329. 

WO. 29 okt. TERVUREN: Debat-
avond over vrouwen en kindermishan
deling en de werking van vrouwen-
vluchthuizen. metKrfstien Provost (me
dewerkster vrouwenvluchthuis, Leu
ven). Om 19U.30 in Taverne De Kroon, 
Kerkstraat 1. org.: FW-nationaal, Info: 
09/223.38.83. 

WO. 29 okt. BRUSSEL: Actie van 
VUJO aan de AFCA-Wapenbeurs. Om 
16U.50 aan het Congressenpaleis. Cou-
denberg (Brussel-Centraal). Meer info: 
VUJO (Kate - 02/217.63.28 of 
219.49.30) of Forum voor Vredesaktie 
(02/648.75.83). 

LIMBURG 
zo. S okt. GENK: 8ste herden

king,, Limburgs Offer voor Vlaanderen". 
Om 15u.: mis met homilie door pater A. 
Aernouts, in de kerk van de paters Do-
minikanen, Rozenkranslaan, Genk-Ter-
mien. Om 16u.l5: samenzijn met kof-
fietal in feestzaal Etysee, Koerlostraat 
19. Tafelrede: prof. dr Eric Ponette. 
Inschrijving (350 fr) op rek. nr 456-
9578921-04 van Herdenkingskomitee, 
p/a R. Vanheusden, Lisbloemstraat 31 te 
3500 Hasselt. Graag vooraf bellen naar 
011/21.13.88. 

WO. 8 okt. ALKEN: Wandelvoor-
dracht ,,Vrouwen en kinderen in de 
wereld",.Om I9u.30 in Centrum voor 
Mundiale Vorming, Stationsstraat 135. 
Org.: FW-nationaal, info: 
09/223.38.83. 

ANTWERPEN 
DO. 25 sept. EDEGEM: Bezoek 

aan het Hessenhuis, Faiconrui 53 te 
Antwerpen o.l.v. gids. Tentoonstelling 
Rubenstextlel. Samenkomst lOu. aldaar. 

Deelname 75 fr Inrichters FVV-Ede-
gem. 

Vr. 26 sept. BERCHEM: Drie
daagse reins van FW-Berchem naar Sie-
gen. Met bezoek oude stad. Za. 27/9 
bezoek aan Ginsbeurg, Bad Berleburg. 
Zon. 28/0: Freudenburg. Deelname ca. 
7.500 fn Inschrijven door betalen van 
voorschot (3.000 fr) bij FW-Berchem. 
Deelname voor max. 30 personen, wees 
dus vlug! 

Za. 27 sept. LAAKDAL: Bal van 
de burgemeester, schepenen en raads
leden. Vanaf 20u. in de Sporthal te 
veerie Laakdal. inkom 120 fr, wk 100 
fr 

00. 2 Okt. BORCERHOUT: Be
zoek aan het Postsorteercentrum Ber-
chem-Antwerpen X. Bijeenkomst om 
14U. Wegens beperkte deelname 
vooraf inschrijven bij Jan De Scheerder 
(03/236.45.40). Org.: Kring voor 
Vlaamse Volksontwikkeling-Borger
hout. 

vr. 3 okt. WOMMELCEM: Kiein-
kunstavond ter herdenking van Jan Pui-
mège „Standbeeld voor Jan". In zaal 
Familia, A. Mortelmansstraat. Org.: KK 
Jan Puimège en DF. 

Zo. 5 okt. DESSEL: Mosseldag 
van VU-Dessel. Doorlopend van llu.30 
tot 20u. In de Christoffelzaal te Heide. 
Keuze uit: mosselen/friet of brood (350 
fr), kip met appelmoes of curry (250 fr) 
of curryworst/friet (100 fr). Ook om af 
te halen, inschrijven en info: Kris Van 
Dijck, Biezenstraat 28, 2480 Dessel. 
Tel/fax: 014/37.24.54. 

DO. 9 Okt. ANTWERPEN: Feest-
concert van het Koninkiiik Vlaams Con
servatorium Antwerpen (100 jaar). Met 
een opvoering van De Schelde, ora
torium voor solisten, koor en orkest van 
Peter Benoit. Om 20u. in de Koningin 
Elisabethzaal, Koningin Astrldplein te 
Antwerpen. Org. en kaarten (1000, 750 
en 500 fr): Coremanskring, Paleistraat 
133 te 2018 Antwerpen 
(03/238.82.08). 

Vr. 10 okt. LAAKDAL: Bert An-
cfaux op de rooster Om 20u. in zaal 
Centrum, Klein-Vorst. Org.: vu-Laakdal. 

Do. 16 okt. KAPELLEN: De 
Vrouw met de billen bloot! Debatavond 
over de vrouw in de reclame en de 
media. M.m.v. Marijke Coornaert (UIA -
ZORRA), Johan Heltemans (RUCA) en 
Christel De Jonghe (WL/BBDO). Om 
20u. in Jeugdcentrum ,,Den Biz", Ei-
kendreef 3 te Kapellen. Bijdrage: 100 fr 
Org.: FW-Kapellen. Mannen en jonge
ren ook welkom. 

Dl. 21 Okt. TURNHOUT: Jan Cau-
dron over ,,De Sociale Zekerheid in een 
nieuwe medische cultuur". Om 20u. in 
Warande, Keidercafé. Org.: Vlaamse 
Kring Turnhout i.s.m. VCLD. 

WO. 22 Okt. EDEGEM: Debat-
avond over vrouwen en kindermishan
deling en de werking van vrouwen-
vluchthulzen, met Ingrid Kerremans 
(medewerkster vrouwenvluchthuis, 
Antwerpen). Om 19u.30 in Het Elzenhof, 
Kerkplein 3. Org.: FW-nationaal, 
infO:09/223.38.83. 

In 1995 promoveerde Nele Bockaert aan 
de Gentse universiteit met een licenti
aatsverhandeling over het leven en het 
werk van haar grootvader Leon Elaut, bij 
leven hoogleraar, decaan van de genees
kundige faculteit, auteur en VU-senator. 
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat 
deze veelzijdige man geboren werd en bij 
die gelegenheid heeft de klemdochter in 
opdracht van het Vlaams Geneesheren-
verbond de studie over haar grootvader tot 
boek verwerkt. Nele Bockaert: „Eerst heb 

ik ervoor gezorgd dat alle publicaties die 

Leon Elaut ooit geleverd heeft, werden 

uitgezocht en opgetekend in een bibli

ografie. Vervolgens schreef ik op basis daar

van zijn levensverhaal. Het biografisch 

gedeelte van mijn thesis vormt het uit

gangspunt van mijn boek. Hierin heb ik 

Elaut willen plaatsen tussen de voorvech

ters van de Vlaamse beweging. Wanneer ik 

zijn belang heb overschat of zijn ver

wezenlijkingen met objectief heb vastge

legd, zal dat voornamelijk te wijten zijn 

aan de familiale band met hem." 

PUBLIEKE RUITENTIKKER 

Een vrees die tegengesproken wordt door 
prof. De Schaepdryver, die net zoals Elaut 
decaan van de Gentse faculteit Genees
kunde was, en door dr. De Beul, ere-
voorzitter van het Vlaams Geneesheren-
verbond; zij leiden het werk over hun 
illustere confrater in. 

Zo schrijft prof. De Schaepdryver: „We 

het voorrecht had Leon Elaut te hebben 

gekend, vindt hem hier volledig terug: de 

westerse, christelijk-ethische, medico-soci-

ale en medico-historische humanist, de 

rechtlijnige, soms romantische en steeds 

schalkse observator en commentator, de 

publieke ruitentikker en, last but not least, 

de rechtlijnige onverstoorbare, honkvaste 

Vlaamse cultuurmens met het scherpe ver

stand, het rijke gevoelsleven, het soliede 

schrijverstalent en de uitzonderlijke werk

en wilskracht." 

Dr. De Beule wijst op de houding van prof. 
Elaut tijdens de bezetting: „Wij waren erbij 

en juichten uit volle borst toen decaan 

Elaut in de Aula de leden van het Gents 

Studentenverbond voorhield te studeren en 

aan wetenschap te doen om Vlaanderen uit 

zijn achterstand te halen, en zeker niet naar 

het Oostfront te gaan. In plaats van een 

decoratie te knjgen werd hij van zijn leer

opdracht in de urologie en de anatomie 

ontheven, mocht niet meer opereren en 

kreeg zelfs te doodstraf Maar „die kat" 

kwam weer!" 

Hoe leest u in het boek van Nele Bockaert, 
het zal pas na de academische herdenking 
van Leon Elaut te Gent op 29 november 
a.s. verkrijgbaar zijn. Het kan echter nu 
reeds bij de auteur besteld worden : 
09/223.87.02. 

(mvl) 
c» Leon Elaut (1897-1978), een bevoor

recht getuige van zijn tijd. Nele Boc

kaert, 176 blz. Geïllustreerd. 500 fr. 
9 

Werken voor een goed milieu 
Limburgs gedeputeerde voor Leefmilieu Frieda 
Brepoels heeft naar aanleiding van het gemeen
telijke milieuconvenant 1997-1999 een bereke
ning gemaakt van de tewerkstellingsmogelijk-
heden die aan deze convenant voor de provincie 
Limburg zijn gekoppeld. In deze milieu-over
eenkomst wordt aan de gemeentebesturen de 
mogelijkheid geboden om milieu- en natuur (of 
MINA-) werkers aan te werven. Deze MINA-wer-
kers kunnen ondermeer worden Ingeschakeld 
om natuurprojecten uit te voeren. Per aange
worven MINA-arbeider ontvangen de gemeenten 
een vergoeding van 500.000 fr per jaar Het 
aantal MiNA-werkers dat een gemeente kan aan
vragen wordt vooral bepaald door de oppervlakte 
van de betrokken gemeente en varieert van 2 tot 
8. Uit de berekening die gedeputeerde Frieda 
Brepoels heeft laten maken, blijkt dat de Lim
burgse gemeenten samen recht hebben op 186 
MINA-werkers. 

TOERISME 
De gedeputeerde gaat nu onderzoeken hoe deze 
MINA-werkers op een efficiënte manier kunnen 
ingeschakeld wonjen door coördinatie op pro
vinciaal niveau. In het kader van de begrotings
besprekingen 1998 heeft het Provinciebestuur 
alvast de nodige aandacht gehad voor de nieuwe 
tewerkstellingsinitiatieven In de provincie. Hierbij 

gaat de aandacht vooral naar de versteviging van 
de dragers van de toeristische sector in Limburg, 
zijnde het grote areaal aan hoog kwalitatieve 
natuur- en bosgebieden. Limburg is, na de kust
streek, de grootste toeristische trekpleister van 
Vlaanderen waartij de verdere groei zich na
genoeg volledig in het fiets- en wandeltoerisme 
situeert. 
De gedeputeerde wenst in die zin de gemeen
tebesturen en natuurverenigingen te ondersteu
nen om de fietspaden, wandelpaden en natuur
gebieden van het gepaste beheer te voorzien. De 
aandacht gaat hierbij veoral naar de coördinatie 
van de initiatieven die door gemeenten en na
tuurverenigingen kunnen worden genomen. De 
extra middelen wil de gedeputeerde voor7ien in 
de begroting van 1998. 
Op korte termijn zal het provinciebestuur het 
initiatief nemen om alle partners die betrokken 
zijn met het beheer van de Limburgse natuur 
rond de tafel te brengen. Bedoeling is een globale 
beheersvisie te ontwikkelen en de uitvoering 
ervan op Limburgs niveau te coördineren. Alle 
betrokken partners worden uitgenodigd om hier
over de nodige afspraken te maken. Als partners 
worden ondermeer de betrokken diensten van 
het Vlaamse gewest, de gemeentebesturen, de 
erkende terreinbeherende natuurverenigingen 
en de toeristische sector genoemd. 

H^eftttéetlffT 
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Ons e-mailadres 

reclactie@vprti.be 
Ons weekblad is ook via e-mali bereikbaar. Hebt u 
vragen, wilt u Iets kwijt (een lezersbrief of een opinie, 
een mededeling voor de activiteitenkalender, enz...) 

Ailes kan op ons electronisch adres: redac-
tie@vprti.be. 

Kostuums 
naar maat 

_ \ HERENKLEDING 

f ifermees 
, / Steenhouwersvest, 52 

^^•^ ANTWERPEN 

Tel.: 03/23135.83 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijktieden 

in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Karin De Wandeleer 
op het nummer 02/481.78.60 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
;«j»^i^i., VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

TEGELS 
Karel Van den Berghe BVBA 

Gentsesteenweg 377 
9300 Aalst 

• 1.000 soorten in voorraad 

Tel.: 053/70.06.64 
Fax: 053/77.81.05 

verdeler van: Sphinx, VENIS, Porcelanosa, Gazzini, KOS
MOS, Rodal, FARO, Villeroy & Boch, enz... enz... 

D E REUS IN TEGELS 

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 

VLAAMS-NATIONAAL 

WEEKBLAD 

Een uitgave van het 

Vlaams Pers-, Radio- en 

TV-instituut v.z.w. 

Hoofdredacteur: 

Maurits Van Liedekerke 

Redacteuren: 

Eric Van de Casteele 

Geert Vranken 

Secretariaat: 

Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van 

abonnementen en redactie 

op rekeningnummer 

435-0272161-59 van 

WIJ, Barrikadenplein 12, 

1000 Brussel. 

Tel. 02/219.49.30 

Fax 02/219.97.25 

E-mail 

redactie@vprti.be 

Jaarabonnement 1.800 fr. 

Los nummer 35 fr. 

Verantwoordelijk 

uitgever: 

Bert Anciaux 

Barrikadenplein 12 

1000 Brussel 

Reclameregie: 

Decom 

Gossetlaan 30 

1702 Groot-Bijgaarden 

TeL 02/481.78.60 

Fax. 02/481.78.82 

press V 

BRUSSEL, 
4 

OKTOBER 

Welkom thuis.' 

Samen naar de Ketjesdag 
Voor de aanstaande Ketjesdag op zaterdag 4 oktober leggen sommige arron
dissementen een bus in voor de verplaatsing naar Brussel, andere houden het bij het 
openbaar vervoer. Wie mee wil met één van deze bussen, schrijf tijdig in want het 
aantal plaatsen is beperkt. 
De volgende bussen werden ons reeds meegedeeld: 
Arr. Mechelen 
Opstapplaatsen: 
- Lier (veemarkt) 8u. 
- Heist-op-den-Berg (Cultureel Centrum) 8u.30 
- Mechelen (Zandpoortvest) 9u. 
Prijs: gratis 
Inschrijving: Arrondissementeel secretariaat 03/480.84.85 of Els Van Weert, tel + 
fax 03/488.26.88. 
Arr. Turnhout 
Opstapplaatsen: 
- Dessel („De Plaetse", nieuw gemeentehuis) 8u.30 
- Geel (Markt) 8u.45 
- Herentals Oef Thys) 8u.50 
Prijs: 400 fr. (inclusief middagmaal). Kinderen jonder dan 12 jaar - 150 fr. 
Inschrijving: ten laatste op 24 september bj: Kris Van Dijck, tel + fax 014/37.24.54 
of Klara Hertogs, tel -1- fax 014/41.45.79. 
Arr. Limburg 
Opstapplaatsen: 
- Genk (station) 8u. 
- Hasselt (station) 8u.l5 - ' • 
- Lummen (Carpoolparking) 8u.30 'jf̂ -̂
Prijs: 180 fr. 
Inschrijving: VNS-Limburg, Nieuwstraat 35, 3600 Genk, tel. 089/356-753; maan
dag, dinsdag en donderdag van 9 tot 15u.30. Vragen naar Martine Hermans. 
Arr. Gent-Eeklo 
Opstapplaatsen: 
- Èrtvelde (jongensschool) llu.30 
- Gent (St.Pietersplein) 12u. 
Prijs: 100 fr. (afrekenen op de bus) 
Inschrijving: vóór 26 september op VU-secretariaat, tel. Q9lll3.70.9i of fax 
09/223.71.87. 
Arr. OVD -I- leper 
Opstapplaatsen: 
- Nieuwpoort („De Zathe", Astridlaan) 7u.40 
- Veurne (afrit/oprit E40) 7u.50 
- Adinkerke (afrit/oprit E40) 8u. 
- Middelkerke-Diksmuide (afrit/oprit E40) 8u.l5 
- Gistel (afrit/oprit E40) 8u.25 
- Jabbeke (tanl«tation E40) 8u.30 
Prijs: 100 fr. 
Inschrijving: Noël De Gryze, tel. 058/41.44.06 
Arr. Sint-Niklaas 
Opstapplaatsen: 
- Verrebroek (kerk) 8u. 
- Beveren (Markt) 8u.l5) 
- Sint-Niklaas (Zwembad) 8u.30 
- Temse (Brug) 8u.45 
Prijs: 100 fr. 
Inschrijving: Nelly Maes (03/772.65.05) of J.E Maes (03/776.51.30). 

DEZE WEEK IN 

Knack 
DE SMEERBOEL 
BIJ BOEL 
De oninsse rol van de 
overheid m de j twikkel ing 
vdii hel l.iilliel v jn Biiel 
wdiir gmg al hel geld naar
toe en komt hot nog terug ' 
Knack onthult ' 

SOFTWARE UIT 
VLAANDEREN 
Het contract dat Lemout & 
Hauspie aMoten met Bill 
Gales' Microsoft is maar 
het topje van de ijsberg 
De successtory 

GESPREK MET 
ELTON JOHN 
Elton John over / i |n 
vrienden Diana en 
Versace. / i j i i passie vooi 
kostumeiing en orde.-/i|n 
jeugd en drugsverslaving. 
en / i jn mu/iek ' 

SPECIAL MANNEN 
Paul Siiiilh.di. (inlvvcijxi 
Aiidicvv WVil. de gc/ond-
hckKi;oc-i(ic Andró Malhcitic. 
hol vcrhiial van een urote 
vriendschap hn naUiurliik ik-
nieuuc nKKlclicnd- IXvc 
weck 111 V\iikkiiJ Kii.uk 

ELKE WEEK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK EN VACATURE 

11 september 1997 

mailto:reclactie@vprti.be
mailto:redactie@vprti.be
mailto:redactie@vprti.be
mailto:redactie@vprti.be
http://Kii.uk


O ns voetbal geraakt maar niet uit de malaise. In 

de omkoopaffaire rond Sporting Anderlecht is 

het laatste woord vermoedelijk nog niet gezegd. De 

handel en wandel van Constant Vanden Stock 

stonden maandag op de agenda van de Uefa. De 

uitkomst was verrassend. Anderlecht wordt alsnog 

Europees geschorst voor één jaar. 

^ SPORT 4 

Om deze sanctie mogelijk te maken wer
den reglementen en juridische principes 
overboord gegooid. Raymond De Deken 
wordt persona non grata in het voetbal. 
De uitvoerder wordt gestraft. De op
drachtgever wordt ongemoeid gelaten. 
Een vreemde wereld. Toch wordt op
gelucht gereageerd. Er zou alsnog enig 
recht zijn geschied. Vast staat dat het 
blazoen van de zelfbewuste Brusselse club 
onherstelbaar is geschonden. Het imago 
van de vereniging en van haar bestuurders 
zal nooit nog zijn wat het eens geweest is. 
Inmiddels zijn die supporters van de 
Brusselse club in opstand gekomen. Na
dat Moeskoren in de jongste compe
titiematch in het Astridpark op 1-2 was 
geklommen, bestormden diep ontgoo
chelde aanhangers van paars-wit de gras
mat. Zij eisten het ontslag van trainer 
Vandereycken en stelden daarmee het 
ganse beleid in vraag. Na de turbulente 
gebeurtenissen van de voorbije weken 
mocht niemand zich daarover verbazen. 
Zelfs de trouwste supporters hebben in
middels „hun" mening gevormd en die is 
minder begripsvol dan het clubbestuur te 
graag wilde geloven. Het Anderlechtse 
voorbeeld werd geen vierentwintig uur 
later nagevolgd door aanhangers van 
Sint-Truiden die het bestuur van de Lim
burgse club om het onmiddellijk ontslag 
van trainer Bary Hulshoff smeekten. Op 
hetzelfde moment maakten supporters 
van FC Antwerp hun ongenoegen ken
baar op Westerlo. The Great Old slaagde 
erin tegen de nieuw gepromoveerden met 
5-2 te verliezen. Een wanprestatie die 
maar moeilijk zal verbeterd worden. 

In Moeskroen was de plaatselijke ploeg 
volkomen kansloos tegen Metz en vier
entwintig uur later leverde het manhaftig 
verweer van Lierse in Leverkusen ook 
niets op. Deze wedstrijd om de Cham

pions League illustreerde nog maar eens 
onder welke druk de scheidsrechters hun 
opdracht moeten vervullen. In alle twij
felgevallen koos de Italiaanse referee 
voor de thuisploeg. Daardoor ging voor 
Lierse een gelijk spel verloren maar geen 
haan die er naar kraaide. Gelukkig was er 
Germinal Ekeren dat tegen Rode Ster 

en Standard en door het uitstellen van de 
wedstrijd van Club Brugge op Antwerp 
kreeg de Limburgse derby Lommel-Ra-
cing Genk totaal onverwacht de allures 
van een heuse topmatch. De inzet was de 
leidersplaats in de competitie. Limburg 
ging er voor uit de bol. Het Gemeentelijk 
Sportcentrum van Lommei was zowaar 

Opstand van de 
supporter 

Belgrado voor een handvol toeschouwers 
met 3-2 kon winnen. Een puik resultaat 
dat evenwel weinig perspectieven biedt 
voor overleving. Vandaag laat niets ver
onderstellen dat ook maar één club uit 
België Europees zal kunnen overwin
teren. 

HISTORISCH 

Elke medaille heeft evenwel een keer
zijde. Door de instorting van Anderlecht 

uitverkocht. De derby zelf bood spanning 
en spektakel. De ploeg van Walter 
Meeuws won en daardoor konden we het 
meemaken dat de nationale competitie 
één week werd aangevoerd door Racing 
Genk en dat gouwgenSöt Lommel zeven 
dagen later de fakkel overnam. In het 
oosten des lands had men dit nog nooit 
eerder meegemaakt. 

Twee vaststellingen drongen zich op. On
danks beide clubs in het tussenseizoen een 

aantal heuse smaakmakers moesten laten 
vertrekken (Fadiga, Scavone en Van Ge-
neugden verlieten Lommel en Goor en 
Haeldermans stapten op bij Genk) kon 
toch voor de aflossing worden gezorgd. 
Dat is geen geringe verdienste en wijst op 
sportieve bekwaamheden van de club
leiding. 

Verder zouden beide verenigingen mo
menteel schuldenvrij zijn. Genk zou daar
voor concessies hebben moeten doen te
genover het gemeentebestuur maar de 
toekomst oogt desondanks voor beide 
clubs hoopvol. Dat is belangrijk op dit 
moment. Ons voetbal staat voor ingrij
pende veranderingen. In de komende 
jaren zal het kaf van het koren worden 
gescheiden. 

Niet alle eerste klasse clubs zullen aan de 
financiële eisen van het beroepsvoetbal 
kunnen voldoen. Enkel de sterksten, de 
best georganiseerden, zullen overleven. 
Limburg staat er vandaag beter voor dan 
men voor enkele jaren wilden geloven. 

Interim 

ONDER VUUR 

Vanzelfsprekend kunnen de reacties van 
de supporters, die binnen de kortste ke
ren een gewoonte dreigen te worden, 
onmogelijk iemands goedkeuring weg
dragen. Er zullen ongetwijfeld sancties 
volgen want ons voetbal davert op zijn 
grondvesten. Toch is dit wangedrag il
lustratief voor het nagenoeg overal heer
sende ongenoegen. Clubleiders worden 
in vraag gesteld. De bondsbestuurders 
liggen al langer onder vuur. 
De jongste wedstrijden voor de Euro-
pacups bewezen nog eens afdoende de 
algemene sportieve terugval. Club 
Brugge, nochtans duidelijk de sterkste 
ploeg in de vaderlandse competitie, 
slaagde erin met 2-1 te verliezen tegen het 
onbeduidende Betar Jeruzalem. Ander
lecht maakte het nog bonter in Oostenrijk 
en incasseerde in Salzburg vier doel- 1 
punten. In geen eeuwen had de beschei- | 
den plaatselijke club zo vaak gescoord. ^ 
De weinige supporters, van Salzburg en 
van Anderlecht, geloofden hun ogen 
niet. 

Supporters In 

goede - hier 

bU Moeskroen 

b.v. - of in 

siechte tijden, 

zoiang er 

maar geen 

siechte 

gewoonten 

van icomenl 

Gewoonweg de besten 
Onze motorcrossers wonnen in Nismes 
de prestigieuze Motorcross der Naties. 
Daarmee plaatsten zij de l<roon op een 
triomfantelijk jaar Het was de elfde keer 
dat België de overwinning paicte in deze 
ploegenmotorcross. De Amerikanen van 
Roger De Coster, die zestien jaar na elkaar 
het gebeuren domineerden, werden 
deze keer afgestraft. Ze kwamen gewoon 
niet in het stuk voor en eindigden slechts 
achtste. 
Ons team werd gevormd door twee we
reldkampioenen, Joel Smets en Stefan 
Everts, en de nauwelijks bij hen onder 
liggende Marnik Bervoets. Ze wonnen 
geen enkele van de drie reeksen maar 
namen via een reeks ereplaatsen toch 
duidelijk afstand van Italiè, Engeland, 
Zweden en Frankrijk 
Het blijft anders een vast gegeven; België 
is het motorcrossland bij uitstek en Lim
burg Is de goudmijn van het Belgische 
motorcross. Jaar in jaar uit strijden onze 

motorcrossers in de drie categorieën om 
de wereldtitel Geen enkel ander land 
won, in de lengte van jaren, meer we
reldkampioenschappen Telkens opnieuw 
slagen onze crossers enn zich op te laden, 
zich te concentreren en tot de laatste 
Grand Prix de inspanningen vol te hou
den 
Het Is bewonderenswaardig. Dat ze nu 
het landenwereldkampioenschap won
nen mocht dan ook niemand verbazen 
Het is eigenlijk de logica zelve dat de 
onzen voor eigen volk ook als team dui
delijk beter waren dan de verzamelde 
concurrenten. 
De rijke traditie, die al in de jaren vijftig 
werd opgestart door legendarische fi
guren als Engels en Baeten en die nadien 
werd voortgezet door Joel Robert, Roger 
De Coster, Harry Everts en de Geboersen, 
wordt gewoon In ere gehouden. 

(int) 
Stefan Everts 
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D e Antwerpse kunstenaar Bert De Leeuw is met 

zijn werk vertegenwoordigd in musea van 

binnen- en buitenland. Zo staat van hem een 

monumentale sculptuur in het Middelheimpark en 

in de tuin voor het Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten. Wie is de artiest die deze zomer 70 werd en 

tentoonstelde van Antwerpen tot Osaka ? 

Bert De 

Leeuw: 

"Scheppings-

drang Is de 

strijd van de 

menselijke 

waardigheid." 
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Bert De Leeuw werd op 8 juni 1926 te 
Antwerpen geboren. In de oorlogspe
riode 1941-43 volgde hij in avdondcursus 
de lessen kunstgeschiedenis aan de Volks
hogeschool Emile Vandervelde, alsook 
sierkunsten te Antwerpen. Vanaf 1943 
experimenteert hij in lay-out-design en 
publiciteit. Betekenisvol wordt in deze 
tijd zijn ontmoeting met theaterman Tone 
Brulin. In 1950 sticht De Leeuw een 
publiciteitsfirma en schildert zijn eerste 
doeken. 

NAAR PARIJS 

Karakteristiek voor de periode 1955-61 
zijn de zogenaamde „materie-schilde
rijen". Hierin meet De Leeuw zich met de 
materie, die hij wil onderwerpen aan zijn 
inspirerende gedachten; hij streeft ernaar 
de materie volledig te beheersen om de 
geest te doen zegevieren. 
Typisch is zijn eigen uitspraak „Kunst is 
voor wie haar nodig heeft en dat is lang 
niet iedereen. Zij is echter wel de meest 
volledige vrijheid van het individu." 
In 1954 komt De Leeuw na het tijdschrift 
De Nevelvlek in contact met een boeiende 
groep artistiekelingen, onder wie Jan 
Christiaens, Ferre Auwera, Hugues C. 
Pernath, Paul Snoeck, S. Rummens, e.a. In 
1957 kreeg De Leeuw een eerste ten
toonstelling te Antwerpen, in galerie Ac
cent. 

Het volgende jaar is De Leeuw me
destichter van G)58 Hessenhuis, een 
groep die van zeer grote invloed zal 

blijken te zijn voor de heropleving van de 
radikaal-moderne kunst, zeker binnen 
het ruime Antwerpse milieu, maar toch 
ook met merkwaardige kontakten en bin
dingen met gelijkgestemde kunstenaars in 
het buitenland. 

In 1959 maakt de Leeuw een studiereis 
doorheen Spanje en Noord-Afrika, in het 
gezelschap van auteur Hugo Raes en 
beeldhouwer Jan Dries. Hetzelfde jaar 
wordt De Leeuw laureaat van de 1ste 
Biënnale van Parijs. Hij ontmoet ook 

tistieke leven van De Leeuw wordt in 
1960 zijn onderscheiding als laureaat van 
de prijs Jonge Belgische Schilderkunst. In 
Italië wint hij de Prix Mazotto. Het jaar 
daarop neemt hij deel aan de Vide Bi
ënnale van Tokyo. 

In 1962 stopt hij met zijn publiciteits
firma, om zich volledig aan zijn artistieke 
loopbaan te kunnen wijden. Intussen 
maakt hij „free lance" decorontwerpen 
voor de BRTN. In 1963 schakelt hij over 

Bert De Leeuw 70 
Renier Van der Velden en wordt tevens 
laureaat van de Berthe Artprijs. 
Auteur en kunstcriticus Jan Walravens 
schreef over deze periode als volgt: „Vla
mingen in Parijs. Samen met uiteenlo
pende kunstenaars als Landuyt en Van-
dercam, Reinhoud en Alechinsky zijn 
Bert De Leeuw, Roel D'Haese en Jef 
Wauters zich aan het opwerken naar een 
oorspronkelijke en hoogstaande visie, die 
zonder twijfel de aandacht van het bui
tenland opnieuw op onze kunst moet 
vestigen." 

Ook Michel Seuphor mengt zich in de 
bespreking en situeert Bert De Leeuw als 
volgt: „Bert De Leeuw past sinds jaren de 
hogeschool van het ijle toe. Hij loopt er 
niet in verloren, maar beheerst dat uit
gestrekte onderwerp met het meester
schap van een halfgod die tegelijk zeer 
machtig en zeer eenvoudig is." 

DECORONTWERPER 

Een nieuw betekenisvol feit in het ar-

op de aanmaak van bas-reliëfs. Vanaf 
1964 begint Bert De Leeuw voor de 
televisie te werken en neemt hij deel vaan 
de „Belgiese Kunst" in Zuid-Afrika. Voor 
de Vlaamse cineast Harry Kümel maakt 
hij volledig technische draaiboek voor de 
TV-films Het Slot van Franz Kafka en 
Hendrik Conscience. 

Zijn eerste beeldhouwwerken dateren 
van 1965. De pas overleden kunstcriticus 
Remi De Cnodder schetste deze evolutie 
van De Leeuw als volgt: „De Leeuw heeft 
op een logische wijze langs de lijnen van 
een geleidelijkheid aan zijn tweedimen
sionale expressie als schilder een derde 
dimensie toegevoegd en aldus een vol
ledige duiding van zijn plastische visie 
bereikt. Hij bezint zich diep op wat men 
het wezen van de beeldhouwkunst kan 
noemen: zijn visie zuiver afstemmen op 
ruimte en volume zonder dat d eeigenheid 
van de verworven stijl verloren gaat." 
In de periode 1965-70 had De Leeuw 
tentoonstellingen in Hannover, Lau-

Na een succesvolle maand In Carré te 
Amsterdam was Brussel de uitgelezen plek 
waar een vrijwel uitverkochte AB volop 
genoot van de nieuwe theatershow die 
Freek de Jonge voor Vlaanderen in petto 
heeft. Met méér liedjes en méér muziek, 
tederder en minder cynisch dan naar ge
woonte wordt Freek dit keer begeleid door 
een groep onder leiding van ex-Nltsvoor-
man Robert-Jan Stips. 
Toen Bram en Freek in oktober 1979 van 
Neerlands Hoop (en van mekaar) afscheid 
namen wist het publiek dat deze talenten 
elk hun eigen weg zouden gaan. Bram 
scoort voluit, een van zijn nummers Rode 
wijn groeide tot evergreen uit. Bram is ook 
literair zeer bedrijvig. 

Freek van zijn kant bleef met zijn schalkse 
humor en met nog net aanvaardbaar cy
nisme telkens weer veel volk naar zijn 
optredens lokken. Toch was het publiek 
nieuwsgierig naar,,de nieuwe Freek" want 
er was aangekondigd dat hij meer af
wisseling in zijn show wou brengen. 

Leven na 
de dood 

En Inderdaad, het eerste deel van zijn 
optreden bestond uit liedjes en sketches 
waarbij ook de jongens van de groep hun 
duit in het zakje deden door opvallend 
gevoelvol en zacht te omlijsten. Iets watje 
dezer dagen nog zelden meemaakt. 

GROOTMEESTER 

Freek, die er ondertussen een 30-jarige 
loopbaan heeft opzitten, verwijst in het 
tweede deel van zijn optreden naar ge
neratiegenoten: kaalwordende mannen, 
een heer in ,,rocking chair" die pogingen 
onderneemt ,,om toch nog mee te kun
nen", enz... 
Met commentaar bij Vlaamse toestanden 

krijgt hij het publiek op z'n hand, zeker 
wanneer hij artikels en onderschriften uit 
een Antwerpse krant karikaturaal uitver
groot. 
Dit tweede deel is muzikaler dan ooit, met 
conférences die vakkundig omlijst worden 
door afwisselend tedere en dan weer 
scherpe liedjes. Zo eentje is Leven na de 
dood, het singelnummer uit de straalplaat 
dat het uitstekend op de radio doet. 
Samen met Robert-Jan Stip zingt Freek 
meerdere nummers in duet en wie even 
de ogen sluit kan er niet omheen: dit 
zouden Bram én Freek kunnen zijn! Tot de 
onvergetelijke momenten van deze puike 
theatershow behoren nummers als Mijn
heer Parkinson is op bezoel( en Waar is liet 
Icind in mij gebieven ? 
Slotindruk: Freek de Jonge blijft in het 
cabaret van de Lage landen, samen met 
Herman van Veen, dé grootmeester in het 
oproepen van de meest uiteenlopende 
emoties. 

Serglus 

sanne, New York, Rotterdam, Darmstadt, 
Londen Bazel en Geneve. In 1966 creëren 
de Vlaamse komponisten Renier Van der 
Velden en David van de Woestijne een 
muziekwerk op werk van Bert De Leeuw, 
in opdracht van de BRTN. Intussen 
maakte De Leeuw boekillustraties bij 
bundels van René Gijsen, Jan Gloude-
mans. Jan Van der Hoeven, Eddy Van 
Vliet, Ivon Marie, Hugues C. Pernath, 
voor de uitgeverijen Nijgh & Van Ditmar, 
Paradox Press, Ontwikkeling, Les Pa-
ragraphes litéraires de Paris. 

NOOIT GEWONNEN STRIJD 

In 1967 is De Leeuw pertinent aanwezig 
op de tentoonstellingXonfrastó« 47-67 in 
het KMSK te Antwerpen. In 1976 ont
werpt hij de decors voor de opvoering 
van Blauwbaard van Bella Bartok in de 
KVO te Antwerpen. In de jaren tachtig 
maakt De Leeuw ook juwelen, zwart-wit 
potloodtekeningen, allerlei werken in ge
mengde techniek en bijzonder mooie en 
subtiele goudgravures. In 1980 plaatst 
het Provinciebestuur van Antwerpen een 
De Leeuw-beeld in het plantsoen voor 
haar huis aan de Koningin Elisabethlaan. 
Twee jaar later reist hij naar Japan, waar 
hij in Osaka een grote tentoonstelling 
heeft. In 1993 is Bert De Leeuw in het 
Antwerpse kunstencentrum Elzenveld. 
Veelzeggend is tenslotte deze uitspraak 
van de kunstenaar zelf: „Mijn schep-
pingsdrang is de strijd die nooit zal zijn 
gewonnen, maar waard is gestreden te 
worden: het is de strijd van de menselijke 
waardigheid.". 

Naar aanleiding van de nu 70-jarige vie
ring van deze belangrijke Vlaamse kun
stenaar, werd een uiterst verzorgde over-
zichtstentoonstelliing uitgebouwd, waar
uit deze artistieke duizendpoot op ver
antwoorde wijze te voorschijn treed, als 
een diep geïnspireerd artiest die op ma
gistrale en perfectionistische wijze alle 
mogelijke materialen en technieken de 
baas kan. Een ware verdienste voor deze 
humanistisch ingestelde en leergrage au
todidact. 

De in kunstuitgaven gespecialiseerde uit
geverij Pandora bracht met de mono
grafie Bert De Leeuw andermaal een 
magistraal kijk- en leesboek op de 
markt. 

Dirk Stappaerts 

c^Bejt De Leeuw 70. Overzichtsten

toonstelling in het Sint-Jorispand van 

het Centrum Elzenveld, Lange Gast

huisstraat 45 te 2000 Antwerpen. Tot 

5 okt. 1997. Open van do. t/m zo. van 

12u.30 tot 17u.30. Toegang gratis. 

Bert De Leeuw, kunstmonografie, 

Uitg. Pandora, 1997,112 blz. 
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In Trojaanse vrouwen laat de Griekse 
tragedieschrijver Euripides vier vrouwen 
aan het woord over hun verschrilckehjke 
lot na de ondergang van Troje. 
In de versie van het Zuidelijk Toneel 
Eindhoven, die vorige week in de Gentse 
Vooruit in première ging, laat regisseur 
Johan Simons geen enkele kans aan ge
makkelijk sentiment. Deze vrouwen zijn 
zeker niet zomaar slachtoffers van een 
nietsontziende oorlog. Ze vertegenwoor
digen een adellijke kaste die doorgaans 
anderen voor haar belangen de dood 
injaagt. Deze arrogante dames roepen 
geen medeÜjden op, hun kille woede en 
razernij stoten zelfs af. Hun gezamenlijk 
lot verenigt hen bovendien niet, het ver
groot hun zelfingenomen isolement nog 
meer. 

WRAAK 

Na tien jaar belegering van de stad door 
een verenigd Grieks leger, gaat Troje door 
list en verraad voor de bijl. De mannen 
zijn vermoord, de stad is platgebrand en 
wie overblijft zijn vrouwen en kinderen, 
oorlogsbuit voor het Griekse thuisland. 
Koningin Hecabe, moeder van Paris, die 
met zijn roof van Helena de Trojaanse 
oorlog ontketende, ligt er aanvankelijk 
stil en bewegingsloos bij, als dood. De 
Griekse boodschapper die haar komt ver
tellen welk droevig slavenlot haar en haar 
dochters wacht, botst op een muur van 
cynisme. 

Kassandra, haar oudste dochter en pries
teres van ApoUo, brengt Hecabe opnieuw 
tot leven. Haar afschuw van de barbaarse 
Grieken, die zelfs een dienares van de 
goden niet sparen, klinkt luid en hard. De 
voorbije nacht werd Kassandra door Aga
memnon aangerand maar dit heeft haar 
vechtlust niet gebroken. Ze put er in
tegendeel kracht uit om bloedige wraak te 
zweren. 

Andromache, vrouw van de vermoorde 
Trojaanse held Hector, wil enkel nog de 
dood. Giechelen, brullen, zich als een 
gekkin bekloppend, schreeuwt ze tegen 
haar schoonmoeder dat dit leven geen 
stuiver meer waard is. Niet alleen haar 
man maar ook haar onschuldige zoon 
werden vermoord. Bovendien is door 
deze nederlaag haar uitzicht op een ko-
ninginneleven volledig verwoest. 
De mooie Helena probeert na de over
winning van de Grieken alsnog haar 
knappe hachje te redden. Menelaos, be
drogen echtgenoot en legerleider wil haar 
laten ombrengen. Helena pleit echter 
onschuldig in de ontvoering door Paris. 
Hecabe raadt Menelaos aan haar, voor 
zijn eigen veiligheid, van kant te maken. 
De arme, dwaze Helena vindt zichzelf een 
slachtoffer. Eén van de grote mythes uit 
de westerse beschaving stamelt stuntelige 

Laat ons huilen 
als een hond 

verontschuldigingen en valse beschuldi
gingen om het eigen vege lijf te redden. 
Koningin Hecabe stort volledig in bij het 
bericht dat haar jongste dochter Polyxena 
geofferd werd op het graf van de helm-

boswuivende Achilles. Wanneer ze bo
vendien belast wordt met de begrafenis 
van haar onschuldig vermoorde klein
zoon versplintert het laatste restje ko
ninklijke waardigheid en menselijkheid. 
Keer op keer besnuffelt ze het verhak-
kelde lijk en jankt als een hond, steeds 
opnieuw. 

ONDERKOELD 

Vormgever Jan Versweyveld opteerde 
voor een vierkante ruimte met links en 
rechts torens van glimmend genum
merde, witmetalen archiefkasten. Ervoor 
hoge glazen museumkasten als transpa
rante zuilen. In een ervan Ugt een doods
hoofd, in een ander een verminkt man-

nentorso. De suggestie van een marmeren 
vloer en een zwart paardenlijk veron
derstellen een slachterij. 
In die onderkoelde ruimte hebben de 
adellijke dames elk hun kleur, zwart voor 
de koningin, rood voor de slavin, groen 
voor de schoondochter en geel voor Kas
sandra en de verleidster Helena. De slavin 
met verminkt bloedrood gelaat is ook het 
koor en zingt. Deze gezangen onder
breken, als een briesje, de loodzware 
jammerklachten van de vrouwen. Even 
haalt de schoonheid het van de hardheid 
en de gruwel. 

Frieda Pittoors speelt schitterend Hecabe 
in haar rollen van moeder, koningin en 
weduwe. Chris Nietveld is de vleesge
worden verstikking en verkramping van 
Andromache. Naast beide Vlaamse ac
trices is Elsie de Brauw een uitstekende 
Kassandra, verward maar vastberaden. 
Camilla Siegertsz belichaamt de bela

chelijke .femme fatale Helena en Peter 
Paul Muller neemt alle mannenroUen op 
zijn actief. In die mannenroUen ligt trou
wens de enige lichte noot van de voor
stelling. 

Een klasse apart zijn, zoals gezegd, de zeer 
mooie gezangen van zangeres Astrid Se-
riese, die ook de muziek schreef. 

Redmond 
c& Het Zuidelijk Toneel speelt op 26 en 

27 september in de Brugse Stad

schouwburg, op 30 september en 1 

oktober in de Warande in Turnhout, 

op 4 oktober in de KVS in Brussel, op 

7 en 8 oktober in CC Kortrijk, op 10 

en 11 oktober in de Singel in Ant

werpen en op 14 oktober in Hasselt. 

Frieda 
Pittoors en 
Elsie de 
Brauw: „Laat 
ons huilen ais 
een hond!" 

13 

Nu ook Wales! 
Net een week nadat Schotland massaal 
voor een eigen parlement koos, wil nu ook 
Wales een eigen assemblee. Maar het was 
een nipte keuze. De verkiezingsnacht 
werd een bijzonder spannende bedoe
ning. Uiteindelijk zorgde het resultaat van 
het allerlaatste kiesdistrict voor een bij
zonder krappe meerderheid aan ja-stem
men. De cijfers spreken voor zich: 
559.419 of 50,3 procent Welshe kiezers 
zegden ja aan een eigen parlement. 
552.698 of 49,7 procent zei neen. Dat Is 
een meerderheid van nauwelijks 6.721 
kiezers. Ook de opkomst lag laag. Uit
eindelijk sprak slechts 25 procent van het 
totale aantal kiesgerechtigden zich uit 
voor een eigen parlement. En 55,6 pro
cent van de stemgerechtigden uit Caer-
dydd, de hoofdstad waar het nieuwe par
lement wordt gevestigd, zegden zelfs 
neen aan een Welshe assemble. 
Wales Is diep verdeeld. Het noorden tegen 
het zuiden, de Engelstaligen tegen de 
Welshtallgen, het platteland tegen de 
stad. Daartegenover staat dat het project 
voor een Welshe Assemblee veel minder 
begeestert dan het voorstel van Schot
land. De bevoegdheden van het Welshe 
parlement zijn Inderdaad bijzonder ma
ger. Zo mager dat zelfs de Welshe na
tionalisten van Plaid Cymru eventjes twij
felden of ze het referendum ja dan neen 
zouden steunen. Maar op 26 juli besloot 
de partijraad van Plaid Cymru eensgezind 
de gok te wagen. 

„De status quo Is geen waardevolle optie", 
verklaarde Dafydd WIgley aan ledereen die 
het horen wilde. De plannen van Labour 
omtrent meer zelfbestuur voor Wales 
gaan inderdaad voor de Welsh Nationale 

Partij bijlange niet ver genoeg. „Maar 
ledere stap in de richting van meer zelf
standigheid, is een goede stap", was een 
vaak gehoorde reactie In Plaid Cymru krin
gen. „Hoedanook Is de vervanging van 
een ondemocratisch systeem waarbij de 
bestuurders van Wales geen rekenschap 
moeten afleggen ten aanzien van het 
Welshe volk door een democratisch en 
transparant parlement dat vrij toegan
kelijk Is voor het publiek, een belangrijk 
pluspunt." 
Dafydd WIgley, de voorzitter van Plaid 
Cymn/ (de zusterpartij van de Volksunie in 
de Europese Vrije Alliantie) verscheen vrij
dagochtend dan ook arm In arm met 
Richard LIvsey, parlementslid voor de li
beraal-democraten en Ron Davles, de La
bour-minister voor Wales. Opluchting dus 
in het ja-kamp, De gezamenlijke cam
pagne voor een "Ja" van Labour, nati
onalisten en liberaal-democraten had dan 
toch enig resultaat geboekt. Tenslotte 
kwam Wales van ver. Tijdens een eerste 
referendum In 1979 hadden de Welshe 
kiezers zich nog met een vier vijfde meer
derheid tegen meer "devolution" uitge
sproken. 
Nu ligt de bal terug In het kamp van eerste 
minister Blalr Begin november zal zijn 
regering wetsontwerpen indienen die de 
basis moeten vormen van een meer ge
decentraliseerd Verenigd Koninkrijk, De 
bespreking daarvan kan aanslepen tot de 
zomer of de herfst van 1998, Dan volgen 
er verkiezingen In 1999 en komt er een 
Welsh en Schots parlement begin 2000. 

WE WANT MORE! 
Een weliswaar krappe meerderheid in Wa

les sprak zich dus uit voor de totstand
koming van een Welsh pariement. De 
naam is misleidend want het parlement 
zal geen wetgevende noch fiscale be
voegdheden hebben. Het neemt in hoge 
mate de bevoegdheden over van het 
bestaande Welsh Office. Als bevoegdhe
den krijgt het het beheer over Binnen
landse Zaken, gaande van onderwijs tot 
gezondheidsbeleid, landbouw en wegen-
werken, 
In totaal zal het een begroting beheren 
van een kleine 400 miljard frank. Het 
"parlement" zal 60 leden tellen. Veertig 
leden worden volgens het bestaande 
meerderheidssysteem verkozen. Twintig 
leden worden verkozen vla een "partij
lijstensysteem". Net zoals In Schotland 
moet het partijlijstensysteem de scheve 
verhoudingen In parlementszetels wat 
rechttrekken 
Nu telt Labour met 55 procent van de 
Welshe stemmen 85 procent van het 
aantal parlementszetels. Wales behoudt 
een aantal nationale parlementsleden in 
Westminster, Binnen het Welshe parle
ment zal de grootste partij een soort 
"regering" samenstellen die het verbin-
dingscomlté zal vormen tussen het 
Welshe parlement en de "Minister voor 
Wales" In het Britse kabinet in London In 
vergelijking met Schotland krijgt Wales 
dus bijzonder weinig bevoegdheden. 
Toch hopen de Welshe nationalisten dat 
deze beperkte stap vooruit een aanzet is 
voor een nieuwe dynamiek in het streven 
naar meer zelfstandigheid, „We want 
morel" Is dan ook de veel gehoorde kreet 
bij Plaid Cymru. 

Bart Staes 
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FACE/OFF 
...is de nieuwste film van John Woo, de man die naam maakte in 

Hong Kong. Hij werd naar de Verenigde Staten gehaald om er een 

tv-serie te draaien 'John Woo's Once a thief' - 22 afleveringen van 

60 minuten - en maakte er ondertussen ook 'Broken Arrow', 

waarmee hij wereldwijd scoorde en waarin John Travolta en 

Christian Slater konden tonen dat ze van geen kleintje vervaard 

zijn. Nu heeft Woo in 'Face/Off' Travolta hernomen, maar zette er 

bovendien een schitterende Nicolas Cage naast. Travolta is een 

FBI-man die op grote misdadigers jaa^. Zes jaar geleden werd zijn 

zoontje gedood tijdens een aanslag op zijn eigen leven, en nog 

steeds jaagt hij op de moordenaar ervan. Deze, Nicolas Cage, staat 

NIEUW IN DE BIOS 

op het punt weer toe te slaan, en met behulp van zijn bendeleden 

heeft hij een bom in de stad geplaatst, die heel wat mensen de dood 

zou kunnen injagen. Travolta slaagt er echter in de bende te 

arresteren, waarbij Cage sterft - althans dat denken zijn spits-

broeders. Dan ontstaat er een duivels plan. Bij een operatie zal 

Travolta bet gelaat van Cage aangemeten krijgen - vandaar de 

dubbelzinnige titel FacelOff {wat ook het uur van de afrekening 

betekent) - en zal hij in de gevangenis worden gestopt als Cage. 

Niemand is daar van op de hoogte, enkel de dokter en een 

assistente. Travolta/Cage kan in de gevangenis Cages broer zover 

krijgen dat hij de plaats van de misdaad verraadt. Maar on

dertussen is Cage uit zijn coma ontwaakt, heeft enkele gang

sterbroeders gebeld en de dokter en de assistente worden op

getrommeld en Cage krijgt nu het gelaat van Travolta... Kun je niet 

meer volgen ? Het is anders niet moeilijk. De personages zijn echt 

goed uitgediept, en goed is goed en slecht is slecht, en goed heeft het 

soms erg moeilijk om slecht te zijn, en omgekeerd. 

Voeg bij dit plot nog de nodige geweldscènes, razende ach

tervolgingen, exploderende huizen en auto's en je hebt John Woo 

op z'n best, voor sommigen misschien iets te veel van het goede, 

maar hij is toch *** waard. 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P ^ 

Robert Duvall en 
Robert De Niro 

In „TTue 

Confessions", 
zaterdag 
27 september, 

Kanaal 2 om 20u.30 

Ws? Bevroren schoonheid in 1993 werd In de 
Siberische hoogvlakte het 2500 Jaar oude, bevroren 
lichaam ontdekt van een getatoeëerde jonge vrouw. 
Alles wijst erop dat zij behoorde tot de Pazyryk-stam, 
trotse nomaden. Zij werd begraven in een prachtig 
versierde tombe, samen met zes paarden, haar kleren 
en andere bezittingen. Een documentaire geselec
teerd door Miei Dekeyser. Zon. 28 sept.. TV2 om 
21U. 

^Sy Georg Esler - Einer aus Deutschland Op 8 
november 1939 probeerde Georg Esler met een 
zelfgemaakte bom Hitler van kant te maken. Klaus 
Maria Brandauer maakte er In 1989 een film over en 
baseerde zich op de roman The Artisan van Stephen 
Sheppard. Hij houdt zich niet helemaal aan de re
aliteit, maar weet toch een indrukwekkend beeld op 
te hangen van een vergeten held. Maan. 29 sept., 
BBC 1 om 1U.05 

^^=iy L'Appat Franse misdaadfilm van Bertrand Ta-
vernier uit 1995 met Marie Cllain, Olivier Sitruk en 
Richard Bern/. Niet onaardige crimi over jongeren die 
moorden om aan geld te komen, maar die evenzeer 
zélf het slachtoffer zijn van een materialistische, zieke 
maatschappij die hen „dwingt" te consumeren. DIns. 
30 Sept.. Fr. 2 om 23u.05 

l = # You only llwe twice wanneer Amerikaanse en 
Russische ruimtetuigen op een ongewone manier 
gekaapt worden, verdenken Washington en Moskou 
elkaar. De Britse geheime diensten weten wel beter. 
Hun vermoedens gaan in de richting van Japan en ze 
sturen agent 007, alias James Bond, op onderzoek uit. 
Britse avonturenfilm van Lewis Gilbert ui 1967 met 
Sean Connery Woens. 1 okt.. Kanaal 2 om 
20U.30 

^i0 Panorama: De schreeuw van de leeuw Een 
journalist van de Britse TV deed zich voor als een 
schatrijke toerist en trok naar Zuid-Afrika om er een 
leeuw neer te schieten. Via allerlei omwegen bereikte 

' hij zijn doel. Uit een enquête blijkt dat Amerikaanse 
toeristen alleen al ruim vier miljard spenderen aan de 
Jacht op groot wild in Afrika. Een beklijvende re
portage. Dond. 2 okt., TV 1 om 22u.30 

^S Mrs. Doubtfire Robin Williams krijgt na 14 jaar 
van zijn vrouw Sally Field de bons. Hij laat zich 
ombouwen tot een oude respectabele dame en 
treedt als gouvernante in dienst bij zijn ex. Het 
resultaat is een onweerstaanbare komedie die af
stevent op een burleske finale. Amerikaanse film van 
Chris Columbus uit 1993. VrU. 3 oW., VTM om 
21U.10 

Mare wordt 
bedankt 

Mare Platel wordt na 11 jaar trouwe 
dienst bij Het Belang van Limburg be
dankt Een echte verrassing is het niet, al is 
de manier waarop een en ander gebeurd 
schijnt te zijn dan weer wel verrassend. 
Toen in de zomer van vorig jaar Gazet van 

Antwerpen samen met het Belang van 
Limburg de RUG of Regionale Uitge-
versgroep ging vormen, werd al aan
gekondigd dat beide kranten op sommige 
vlakken gingen samenwerken. De her
structureringsplannen zorgen er nu voor 
dat voor Mare Platel het doek valt bij 
Concentra. Platel was één van de laatste 
hoofdredacteuren 'oude stijl', te verge
lijken met bv. Manu Ruys. Hij was het 
poHtieke gezicht van zijn krant, schreef de 
editorialen en maakte geregeld een korte 
boekbespreking. Waar van de nieuwe 
hoofdredacteuren vooral 'managerskwa
liteiten' (wat die dan ook mogen zijn) 
worden verwacht, leek Platels bijdrage 
zich vooral te beperken tot - uitgespro

ken Vlaamsgezinde - hoofdartikels. Van
uit zijn kantoor in Brussel had hij waar
schijnlijk ook minder voeling met de 
provincie waarin zijn krant marktleider 
is. Dat alles in beschouwing genomen, is 
zijn ontslag dus geen donderslag bij hel
dere hemel. 

Of toch. Aan De Standaard liet Platel 
weten niet gehoord te zijn vooraleer 
ontslagen te worden. Hij kreeg de me
dedeling niet langer te passen in de 
nieuwe structuur en „waarom dat zo is, 
werd mij niet meegedeeld." Dat lijkt 
alvast niet erg vriendschappelijk. In het 
Belang zelf werd Platel middels een kort 
bericht bedankt voor bewezen diensten. 
En: „De regionale Uitgeversgroep wil 
uitdrukkelijk beklemtonen dat een betere 
coördinatie en stroomlijning van de lei
ding van Het Belang van Limburg zeker 
niet de aanzet is voor drastische ingrepen 
in de redactionele werking van de kran
ten die door de groep worden uitge-

Marc Platel 

geven." De RUG beschouvrt Platels ont
slag als 'een moment waarop een nieuw 
beleid en een nieuwe oriëntering ont
wikkeld worden'. Dat zal gebeuren met 
o.a. de hulp van Luc Van Loon, de huidige 
hoofdredacteur van Gazet, die als al
gemeen manager verantwoordelijk zal 
worden voor beide redacties. Van Loon 
haalde Platel 11 jaar geleden binnen bij 
het Belang van Limburg. De nieuwe 
hoofdredacteur van het Belang heet Mar-
cel Grauls. 

Er is een tijd geweest dat 'Jambers', 
het programma van de gelijkna
mige, 'opzienbarend' was. Het is 
niet eens zo heel lang geleden, 
hooguit een Jaar of drie. Als F&ul 
weer eens een prostltueetje, een 
alcoholicus of een stel bijgewerkte 
borsten aan het woord liet, sprak 
heel Vlaanderen de dag erop 
schande. Dat is voorbij. 'Goedele' 
en andere programma's voor de 
huidige intelligentsia hebben Jam
bers' plaats ingenomen en hebben 
zijn programma herteld tot hooguit 
een iets stoutere versie van pakweg 
'Afrit 9'. Het maakt ook dat we 
'Jambers' met andere ogen zijn 
gaan bekijken. Wat we vroeger een 
soort van ongepast voyeurisme 
vonden - waarbij we ons afvroegen 
of de mensen niet tegen zichzelf in 
bescherming moesten worden ge
nomen - blijkt nu, in vergelijking 
met de rest, brave onderhoudende 
televisie. Iedereen kent Jambers en 
weet wat hij ervan kan verwachten. 
Zijn magazine is misschien minder 
spraakmakend, maar maakt zo stil
aan wel aanspraak op een soort van 
kwaliteitslabel. 

Dat was althans In hoge mate het 
geval voor de aflevering over oude 
hippies. Ons bekroop niet één keer 
het gevoel dat het opgevoerd staal 
gebruikt werd. Niet bij het zien van 
een Heli's Angel die samenwoonde 
met een oude hippie en haar toe
sprak in een mengeling van Duits, 
Antwerps en Nederiands. Niet bij 

het zien van een exemplaar dat ooit 
nog hoofdredacteur van De Rode 
Vaan was geweest, maar nu her
stellende was van een zware de
pressie. Zelfs niet bij het zien van 
een halfnaakt exemplaar dat da
genlang op het dak doorbracht 
zonder te beschikken over wat wij 
gemiddeld beschouwen als 'het 
meest elementaire comfort'. 
De oude hippies van Jambers had
den vrijwel allemaal hun geloof in 
de maakbaarheid van de maat

aan consumptiegoederen, dat hij 
dus niets te verliezen had en dat hij 
zijn vrijheid boven alles verkoos. 
Vrijwel onaangekondigd werd zijn 
pleidooi onderbroken door reclame 
voor Kitekat, tampons en, godbe
tert. Dag Allemaal. 
Over deze Jambers hing een soort 
van ingetogenheid waaraan de 
jongste tijd zo'n groot gebrek is op 
het kleine scherm. Een van de hip
pies verklaarde te zijn gaan inzien 
dat de huidige westerse cultuur 

Toeschouwers van het verval 
Jambers, donderdag 18 september 1997, VTM 

schappij verioren. Deels waarschijn
lijk omdat hun generatiegenoten 
nu programma's als Jambers ma
ken, deels ook omdat ze moege
streden waren. Velen van hen had
den oude strijdmakkers verloren: 
door overvloedig druggebruik, 
door zelfmoord, omdat ze later de 
hippiekleren hadden ingeruild voor 
een maatpak. Beter dan met het 
voorbeeld van Koen Calllauw kon 
een en ander haast niet geïllu
streerd worden. De man was naar 
eigen zeggen nog actief in 'de so
ciale sector' - niet zo lang geleden 
had hij samen met wat daklozen 
een huis gekraakt, maar vertelde 
toch uit de droomwereld van toen 
te zijn gestapt. HIJ beweerde nog 
steeds geen behoefte te hebben 

waarschijnlijk tot vergaan gedoemd 
was. Geheel terecht verwees hij 
daarbij naar andere culturen, zoals 
de Egyptische, de Griekse en de 
Romeinse, die ooit groots waren 
maar op de tijdsbalk toch maar een 
stofje zijn. Het zal ook de huidige 
cultuur wel zo vergaan, was zijn 
besluit. „Wij zijn de toeschouwers 
van het verval" zei hij ten afscheid. 
Het was lange tijd geleden dat we 
op een commerciële zender nog 
zinnige dingen hoorden verkondi
gen door mensen die toch ver
koopbaar genoeg geacht werden 
om op het scherm te kunnen. Dat 
maakte van deze Jambers iets uit-
zonderiijks. 

Krik 
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verkeer(d) 
Het is 14 september. In de Perenstraat in 
Antwerpen, waar il< woon, is Inet beur
telings parlceren. De garagist aan de 
overzijde heeft echter besloten dat het 
reeds de 15de is en zet naast zijn sleep-
wagen, ook enkele andere wagens aan 
de verkeerde kant van de straat. Ver
volgens ontstaat er de situatie dat de 
hele straat langs beide zijden volstaat. 
Daardoor is het verkeer haast onmo

gelijk geworden. Een auto die de straat 
inrijdt en een tegenligger ontmoet, kan 
niet door. Een van beide chauffeurs zal 
achteruit moeten. Wat leidt tot heel wat 
heftige woordenwisselingen. 
Ik kan het niet langer aanzien en bel om 
12U.36 het politiebureel. Daar ant
woordt men me dat ze er de verkeers
politie zullen op afsturen. Heb jij ze 
gezien' Ikookniet, maarom I7u. was er 
nog geen politie geweest, en stonden er 
nog steeds auto's langs beide zijden van 

de straat. En dan maar zeiken over 
verkeersagressie! 
Vrijdag 19 september, 8u.25. De rei
nigingsdienst heeft besloten de Pro
vinciestraat schoon te maken. Een eer
baar initiatief. Enkele auto's zijn echter 
in overtreding blijven staan en een vrou
welijke agente is druk bezig om een 
bonnetje te schrijven, terwijl op 50 me
ter van haar een takelwagen bezig is een 
andere auto weg te slepen. De takel
wagen staat uiteraard op de tramsporen 

en de tram en een file auto's staan 
erachter, en zijn in de onmogelijkheid 
om de tram te passeren, omdat er 
verkeer langs de andere zijde blijft ko
men. De agente maakt ook geen aan
stalten om het verkeer te regelen, zodat 
de steeds groeiende file achter de tram, 
zowat tien minuten tot stilstand worden 
gedwongen. En dan maar zeiken over 
verkeersagressie! 

waiter A.P. Soethoudt, 
Antwerpen 

# WEDERWOORD # 

Vlaamse 
verankering 
Klinkt mooi hoe de Vlaamse bedrijfs-
verankering (WIJ, 18 sept. jl.) voorwaar
delijk zou moeten en kan. Het besluit dat 
men er uit raapt is een grote mach
teloosheid. De overheid stuurt niet (VU-
congres, punt 2.3) en laat alles op zijn 
beloop. Een gecamoufleerde economi
sche puinhoop. . -;:3a::;iesc. 
Uiteindelijk zwichten alle moöfe'TÓor-
nemens voor het internationale geld der 
aandeelhouders. Voorbeeld: goedgelegen 
en rendabele zelfstandige winkeliers wor
den opgekocht door buitenlandse ket-
tingwinkel-groepen die zoveel bieden dat 
de winkelier heel zijn leven niet meer 
moet werken. Je zou maar stom moeten 
zijn om zulk aanbod te weigeren. 
Niemand ziet het sluipend gif. Dat uit
eindelijk een opleven van Vlaams kapitaal 
als gevolg heeft. Productiviteit voor aan
groei is er niet meer. Wanneer wij kopen 
in een buitenlandse grootwarenhuiske
ten, dan kelderen wij onze zelfstandige 
winkeliers en tewerkstelling. Hetzelfde 
met elk buitenlands product dat wij niet 
meer moeten produceren. Niemand die 
dat beseft of zijn aankoopgedrag zal wij
zigen. Terwijl men er uiteindelijk de dupe 
van is. Faillissementen, bedrijfssluitingen, 
delocatie, werkloosheid. 
Alleen de overheid kan door regulatie van 
de vestigingen zorgen dat zelfstandige 
Vlaamse bedrijven blijven. Dat is echter 
bij de duivel te rade gaan. Een eco
nomische visie op lange termijn ontbreekt 
totaal. Alleen oplappen der gevolgen. Tot 
er géén geld meer is. Dweilen met de 
kraan open. 

Komt er dan eindelijk een voorstel tot 
algemene drastische loonlastverlagingen 
die de werkloosheid kan oplossen, dan 
keert men de zaak om. Wie zal dat 
(vooraf!) betalen? Zelfde als bij brand 
eerst vragen of het bluswerk betaald kan 
worden. Is werkelijk het paard achter de 
kar spannen. Want pas na de loonlast
verlaging zal men de som terugwinnen 
die men eerst moet derven. Wie een 
bedrijf begint moet er toch ook eerst geld 
in stoppen! Is zulk een beleid toppunt van 
naïviteit of gewoon onbekwaamheid? 

W. Degheldere, 
Brugge 

Derde millennium 
In het WIJ van 18 september staat m het 
artikel: Schotten kiezen voor eigen par
lement: "... dat Schotland op 1 januari 
2000 het derde millennium inluidt 
met...". 
't Allenkante spreekt men van het ma
gische jaar 2000 alsof de volgende eeuw 
begint op 1 januari 2000. Het jaar 2000 
behoort nog tot de 20ste eeuw. Degenen 

die de start van de laatste 1000 dagen 
willen berekenen, moeten er wel reke
ning mee houden dat het jaar 2000 een 
schrikkeljaar is, in tegenstelling tot het 
jaar 1990 dat geen schrikkeljaar was. 

R. Schillewaert 
Damme 

Schotland 
Proficiat met uw berichtgeving over 
Schotland (WIJ, 18 sept. jl.) Toch meen ik 
in het artikel van Allan Macartney een 
tegenstrijdigheid te lezen. Het Europar
lementslid schrijft dat de SNP geen voor
stander is van een Europa van de regio's, 
maar meer voelt voor een Europa van de 
naties „dat evenwel begrip kan opbren
gen voor de regionale belangen". 
Zo'n stelling houdt m.i. in dat volgens de 
SNP alle volkeren (naties) zelfstandig 
moeten worden om vervolgens de sa
menstellende delen van de EU te vormen. 
Voor mij niet gelaten: Vlaanderen en 
Nederland vormen één natie, dat zit dus 
snor, maar wat met de kleine groepen als 
Friezen? En wat met Elzassers of Basken 
die over twee staten verspreid leven, zij 
zullen toch één regio moeten vormen 
willen ze tot het Europa van de naties 
toetreden ? Of bedoelt Macartney als „na
tie-staat"? 

Of heb ik het verkeerd voor? Misschien 
kan Allan Macartney daar enige dui
delijkheid over geven! 

G. Tyvaert, 
Oostkamp 

Waalse feestdag 
De open brief „aan onze Waalse buren" 
(WIJ, 18 sept. jl.) van Chris Vanden-
broeke is een verdienstelijke poging om 
de Walen het humane gelaat van het 
Vlaams-nationalisme te tonen. Of hij veel 
zal bijdragen tot een beter begrip van 
onze drang naar identiteit en deze van de 
Walen zal bevorderen is een andere zaak. 
Dat Le Soir deze brief opneemt duidt op 
een zekere welwillendheid. Maar of deze 
iets zal veranderen aan de Waals-Brus
selse veto's tegen verdere stappen in de 
staatshervorming, de positie van de Vla
mingen in de Rand en in Brussel en het 
blokkeren van de Vlaamse plannen voor 
meer tewerkstelling is een grote vraag. 
Een vraag waarop het antwoord alleen 
maar vanuit Namen kan komen. 

P. Lammens, 
Hofstade 

Stemplicht 
Het is nogal wiedes dat Louis Tobback 
campagne voert voor het behoud van de 
stemphcht. Alhoewel ik zijn onkreuk
baarheid niet in twijfel wil trekken is het 
toch met corrupte gelden voortkomend 
van talloze gekende en nog ongekende 
kopstukken van PS en SP dat hij een 

geraffineerde media-campagne heeft 
kunnen voeren waardoor bij de jongste 
verkiezingen een afstraffing van de so
cialistische partijen werd voorkomen. 
De media, alle belangrijke kranten, de 
Standaardgroep, Het Volk, De Morgen 
e.a. evenals de meest gelezen weekbladen 
(Humo, Knack...) spinnen goed garen en 
worden royaal gespekt bij deze politieke 
personencultus van handige volksmen
ners die op deze wijze de vlottende massa 
manipuleren. 

Het is bekend dat meer van 25% van het 
kiesvee enkele dagen vóór de stemdag 
nog niet weet voor welke partij het zal 
stemmen en het is ook deze vlottende 
massa die bij elke verkiezing de doorslag 
geeft. Het zijn de ontgoochelden, de 
mistevredenen, de werklozen, de rade-
lozen en de talrijke sclachtofffers van het 
bestendig Belgisch politiek wanbeleid 
waarbij dan ook nog Vlamingen en Walen 
handig tegen elkaar worden uitgespeeld. 

Aldus werkt het huidig zogenaamd de
mocratisch bestel... 

Men moet dus niet komen aandraven met 
de bewering dat de doodgewone en on
mondige burger de eerste dupe zal zijn 
van de afschaffing van de stemplicht. 
Grote zwans is dat, nog nooit werd Jan 
met de Pet zo bedrogen, uitgebuit, fiscaal 
afgestraft en onrechtmatig behandeld als 
onder dit huidige regime van de SP, PS en 
CVP, PSC. 

Jaak De Palmenaer, 
Assebroek 

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand m. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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T r i A n g e l e n C e n t r u m v o o r P o l i t i e k e V e r n i e u w i n g p r e s e n t e r e n 

da 
Zondag 5 oktober 
V l a a m s e - W a a l s e Kaai in A n t w e r p e n 

^Q ,i9éP^ 

mocratie 
van 11 tot 23U doorlopend; 

Techno-cyberhali.brunch, maatschappefijke 

beurs, muziek, fotografie, f i lm. 

jongerenpariement, cartoons, amusement, 

politiek debat 

Humo presenteert: 

Bindend referendum 
invoeren,ja/nee? 

De Morgen presenteert: 
Opkomstplicht afschaffen,ja/nee? 

De Standaard presenteert: 
Justitie, meer geld of meer visie? 
Stefaan De Clerck versus Mare Verwilghen 

Politiek Cabaret 
met Geert Hoste en Tom Lanoye 

met o.a. Dirk Achten, Bert Anciaux, 

Siegfried Bracke, Norbert De Batselier, 

Yves Desmet.Ttieo Rombouts, 

Mare Van Peel, Xavier Verbeven, 

Guy Verhofstadt,Mieke Vogels 

n ^mi 

Organ isa t ie :T r iAnge l e n C e n t r u m v o o r P o l i t i e k e V e r n i e u v ( / i n g 
i.s.m. de partners van Het Sienjaal (Agaiev, SP. VU. hun jongei ities. ABW. ACW en Wit) 

Kaarten: 150 Bef, 100 Bef bij f r i a c of VU (Nico Moyaert, tel.: 02/219.49.30) 
D-Dag infolijn: 02/502.82.14 

Keep yourself updated: http://dEEday.sesuadra.org 

met de steun van de Koning Boudewijnstichting 

De Morgen 

LANO 

HUMO De Standaard 

SESUAD'RA 

25 september 1997 

http://dEEday.sesuadra.org


russels staatssecretaris voor Energie en 

Wetenschapelijk Onderzoek, Vic 

Anciaux, gaf verleden week woensdag het startschot 

voor de "Ronde van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest voor elektrische voertuigen". Rijden we in 

het volgende millenium met zijn allen elektrisch? 

Het idee om met elektrisch aangedreven 
wagens te rijden is niet nieuw. Voertuigen 
met verbrandingsmotoren doen immers 
het leefmilieu de das om. Iedereen is het 
erover eens dat de massale uitstoot van 
uitlaatgassen de ozonlaag aantast. Vooral 
in steden laat zich dat op pijnlijke wijze 
gevoelen. De honderduizend(en) wagens 
die dagelijks de grote steden aandoen 
ondermijnen niet enkel de gezondheid, 
maar vervuilen tevens de historische ge
bouwen. Het zich nog steeds uitbreidend 
wagenpark leidt bovendien tot agressief 
rijgedrag en tot lawaaihinder, wat bij
komende stress veroorzaakt. 
Het mobilitietsprobleem is dan ook een 
veelzijdig probleem. Daarvoor bestaan 
geen klaar afgelijnde, noch éénzijdige 
oplossingen. Toch zijn er al heel wat 
blauwdrukken geschreven over alterna
tieve vervoermiddelen. In essentie gaan 
deze alternatieven twee - niet nood
zakelijk tegengestelde - richtingen uit. 
Sommigen wijzen vooral op de noodzaak 
van een mentaliteitswijziging, van een 
aanpassing van het rijgedrag. De burgers 
moeten samen en niet apart naar het werk 
rijden. Wie de stad bezoekt zou best zijn 
wagen aan de rand van de stad ach
terlaten en met het openbaar vervoer het 
centrum bereiken. Zo'n mentaliteitswij
ziging kan niet gerealiseerd worden zon
der de medewerking van de overheid. 
Zoniet krijgt de verwende burger te wei
nig motieven aangeboden om zijn mo
biliteitsgedrag te wijzigen. De overheid 
moet dan ook extra parkeerplaatsen aan
leggen, het netwerk van openbaar ver
voer aanpassen, de bereikbaarheid ervan 
vergroten, eventueel het prijskaartje ver
lagen. 

Heel wat wetenschappers, evenwel, be
schouwen een door de overheid "ge
stuurde" mentaliteitswijziging als onvol
doende realistisch. De moderne mens 
geeft de liefde voor de wagen met op. Wie 
meent het stadsverkeer volledig te kun
nen bannen, denkt utopisch. Het ver
keersvrij houden van stedelijke agglom-
meraties roept bovendien commerciële 
weerstand op. Om deze en andere re
denen kijken sommigen ook en vooral uit 
naar technologische oplossingen. Ver
vang de huidige wagen door een mi
lieuvriendelijke vierwieler, zou luidt de 
redenering. Daarmee belanden we bij de 
elektrische wagen. 

CITELEC 
In de jaren 1980 besliste de Europese 
Gemeenschap het elektrisch rijden aan 
een onderzoek te onderwerpen. Na en
kele jaren grondig studiewerk door negen 
professoren raadde de Europese Com
missie de steden aan een samenwerkings
verband op te zetten. In 1990 werd 

daartoe de niet winstgevende en we
tenschappelijke organisatie Citelec op
gericht. Sindsdien bracht Citelec zestig 
Europese gemeenten, steden en stedelijke 
agglomeraties bijeen. Allen, waaronder 
Brugge, het Brussels Hoofdstedelijk Ge
west, Gent, Hasselt, Koksijde, Knokke-
Heist, Roeselaere en Zottegem, zetten 
zich in om het elektrisch rijden aan te 
prijzen. Citelec informeert bovendien 
over de karakteristieken van elektrische 
voertuigen. De organisatie zet ook niet 
aangesloten steden en gemeenten aan op 
deze wagens over te schakelen en test de 
op de markt gebrachte elektrische voer
tuigen uit. Citelec verricht ook studies 
over de impact van elektrische voertuigen 

wagen op na. In West-Europa bedraagt 
het aantal bijkomende wagens ongeveer 
30% van het wagenpark. Ook met die 
wagens worden korte afstanden afgelegd. 
De meeste wagens kunnen dan ook door 
elektrische voertuigen vervangen wor
den. Het ecologisch nut daarvan behoeft 
weinig betoog. Elektrisch aangedreven 
voertuigen leiden tot een aanzienlijke 
vermindering van schadelijke stoffen in 
de atmosfeer. Bovendien vervuilen der
gelijke wagens niet wanneer ze stilstaan. 
Op dat moment verbruiken ze ook geen 

Elektrisch rydeii 
op verkeer, milieu en stedebouw. Tot slot, 
maar niet in het minst staat het in voor de 
promotie van elektrisch rijden. De pro
motiecampagne "De Ronde van het 
Brusssels Hoofdstedelijk Gewest" wordt 
dankzij VU-staatssecretaris Vic Anciuax 

door het Hoofdstedelijk Gewest betoe
laagd. Het ligt daarbij in de eerste plaats 
in de bedoeling de gemeentelijk over
heden te overhalen elektrisch aangedre
ven voertuigen aan te wenden. 

HOOPVOL 
In de wondermooie gotische zaal van het 
Brussels stadhuis gaf Vic Anciaux het 
startschot van het model- of pilootproject 
"De Ronde van het Brussels Hoofdste
delijk Gewest". Tijdens de druk bijge
woonde persconferentie, die overigens 
perfect tweetalig verliep, nam onder meer 
prof. dr. G.Magetto het woord. Deze 
internationaal gerenommeerde VUB-
ULB professor zet reeds 25 jaar de bakens 
van het elektrisch rijden uit. Sinds begin 
jaren 1990 en onder meer via Vic Anciaux 
wordt het werk van de vorser ook door 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ge
financierd. Magetto is tevens secretaris
generaal van Citelec. 
De professor ziet de toekomst van het 
elektrisch rijden hoopvol tegemoet. Hij 
mikt daarbi] vooral op een geïnteresseerd 
stedelijk publiek. Met één lading kunnen 
de thans beschikbare en elektrisch aan
gedreven wagens een afstand van om en 
bij de 100 km afleggen. Vooral in de stad 
worden korte ritten gemaakt. In de Brus
selse agglomeratie ligt de gemiddelde 
ritlengte - ook voor bestelwagens - rond 
de 10 km. Toch kunnen niet enkel ste
delingen door het gebruik van elektrische 
voertuigen aangesproken worden. Veel 
gezinnnen houden er immers een tweede 

energie. Elektrische voertuigen bieden 
ook een oplossing voor de toenemende 
geluidshinder. 

PRAKTISCH 
De ecologische voordelen van electrisch 
rijden zijn wetenschappelijk aangetoond, 
er bestaat een potentieel publiek voor het 
gebruik ervan. Maar, daarmee overtuig je 
de "consument" niet. Hij of zij moet het 
praktisch, psychologisch en financieel nut 
van elektrische aangedreven wagens in
zien. Zo kan het elektrisch laden tot 
praktische problemen leiden. Al zijn voor 
particulieren bijkomende investeringen 
alleszins niet nodig. Het plaatsen van een 
stopcontact op een geschikte plaats is 

De wagen van de toekomst bolt zacht 
en soepel. 

voldoende. Natuurlijk neemt het elek

trisch laden veel meer tijd in dan het 

voltanken aan een benzinestation. Toch 

rijdt een wagen gemiddeld slechts veertig 

minuten per dag. Er rest dus voldoende 
tijd om de elektrisch aangedreven wagens 
op te laden, 's Nachts kan dit thuis 
gebeuren, overdag op de daarvoor voor
behouden plaatsen. Het is aan de in
tercommunales om hiertoe de toegan
kelijkheid te organiseren. Zeker voor wie 
langere afstanden wil afleggen, moet 
"snelladen" tot de mogelijkheden beho
ren. 

Levert het elektrisch rijden financieel 
gewin op? Ja, maar op langere termijn. 
De aankoop van elektrisch aangedreven 
wagens valt duur uit. Dat scheelt als snel 
30% in vergelijking met de "gewone" 
automobiel. Tot nu toe betaalt de au
tomobilist zich wel blauw aan benzine of 
diesel. Per afgelegde km. mag je algauw 
een verbruik van drie fr. benzine rekenen. 
Elektrisch aangedreven motoren draaien 
met behulp van ongeveer een halve fr. per 
kilometer. 

ALS EEN BOTSAUTO... 
Bovendien zijn er ook de onderhouds
kosten. Op zeven jaar tijd bedragen deze 
bij elektrisch aangedreven wagens 50.000 
fr. Bij andere wagens moet je daarvoor op 
zeven jaar gemiddeld zo'n 150.000 fr 
ophoesten. Het lager vermogen van elek
trisch aangedreven voertuigen leidt ook 
tot lagere verzekeringskosten en gerin
gere belastingen. Misschien steekt ook de 
overheid een handje toe. De PS- volks
vertegenwoordigers Luc Totissaint, Rudy 

Demotte en .Michel Moock dienden een 
wetsvoorstel in om bij aankoop van de 
ecologisch verantwoorde wagens een 
premie van 150.000 fr. toe te kennen. De 
elektriciteitsintercommunales willen 
daarbovenop 100.000 fr. toestoppen. 
Rest er nog het psychologisch aspect. De 
wagen is voor velen een statussymbool. 
Eigenlijk vormt dit niet echt een pro
bleem. Elektrisch aangedreven wagens 
zien er niet bepaald anders uit dan de 
huidige voertuigen. Van zodra er vraag is, 
volgt bovendien het aanbod. Bijhorende 
onderdelen, allerlei snufjes en modern 
design behoren daartoe. Snelheidsduivels 
komen evenwel niet aan hun trekken. 
Ook sportievelingen zouden wel eens hun 
neus kunnen ophalen. De elektrisch aan
gedreven wagen rijdt als een "botsauto" en 
dus zonder versnellingsbak. Daartegen
over trekt hij behoorlijk op. Een rondritje 
doorheen Brussel leerde ons bovendien 
dat de wagen van de toekomst zacht, 
soepel en comfortabel bolt. 

(evdc) 

Brussels 
staats
secretaris 
voor Energie 
en 
wetenschaps
beleid 
vic Anciaux 
rekent erop 
dat elektrisch 
aangedreven 
wagens In de 
toekomst een 
belangrijke 
rol zullen 
spelen. 
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