
V U-kamerlid Geert Bourgeois nam op 

woensdag 8 oktober ontslag uit de 

commissie-Dutroux. Hij zetelde er 

met raadgevende stem, werkte er hard, stond 

regelmatig in de schijwerpers, terwijl zijn 

bijdragen door de collega's werden 

gewaardeerd. Bourgeois ging tevens de boer 

op. In tal van socio-culturele kringen praatte 

hij over zijn engagement in de commissie-

Dutroux. 

Als lid van de oppositie stelde Bourgeois 

er het algemeen belang boven het partijbelang. 

Toen tegen het advies van de commissie in, de 

regering besliste om de besproken en gewezen 

minister van Justitie Melchior Wathelet als 

Europees rechter voor te dragen, en daarmee 

weigerde de verantwoordelijken te berispen, 

stemde Bourgeois - na enige aarzeling - niet 

tegen. Het Izegemse kamerlid wou de nakende 

parlementaire consensus over de 

politiehervorming niet bij voorbaat 

hypothekeren. Hij had nochtans kunnen 

"scoren", werd daar naar eigen zeggen in 

partijkringen toe aangezet, maar liet dit - op 

aandringen van de andere commissieleden -

na. 

Uiteindelijk kwam de commissie-

Dutroux tot een vergelijk over de reorganisatie 

van de politiediensten. Alle leden stelden een 

geïntegreerde politiestructuur voor, zowel op 

federaal als op lokaal niveau. Onmiddellijk 

echter stonden de Waalse partijen op de rem. 

Zij poogden via de regering de consensus 

binnen de commissie te doorbreken. Van de 
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uitvoerende macht werd niettemin verwacht 

dat ze de aanbevelingen van de wetgevende 

macht zou opvolgen. Ook daaraan wou de 

federale regering niet tegemoetkomen. Toen 

premier Dehaene dinsdag 7 oktober de 

regeringsverklaring in de Kamer voorlas, was 

van een geïntegreerde lokale politiestructuur 

geen sprake. Voor de tweede maal werd de 

commissie-Dutroux buiten spel gezet. Eerst 

door de verantwoordelijken de hand boven het 

hoofd te houden, nadien door de 

aanbevelingen over de politiehervorming niet 

op te volgen. 

Toch hoopte Geert Bourgeois dat het 

parlement het regeringsvoorstel nog zou 

kunnen wijzigen. Voor de meerderheid in het 

parlement het vertrouwen aan de regering zou 

geven, stelde Bourgeois voor het luik 

politiehervorming uit de vertrouwensmotie te 

lichten. Premier Dehaene aarzelde, de CVP- ' 

fractie dacht in dezelfde richting, temeer daar 

ze zelf een geïntegreerde lokale politie 

voorstaat. Daarop onstond een intens overleg 

tussen de fractievoorzitters en de premier en 

tussen de fracitevoorzitters onderling. Daaruit 

bleek dat PS, noch SP het parlement het recht 

zouden geven om beslissingen door te drukken. 

De christen-democraten legden zich daarbij 

neer. De premier verklaarde dat het voorstel 

slechts kan veranderd worden op „op basis van 

de regeringsverklaring en met een werkbare 

meerderheid." 

Voor Bourgeois was de maat vol. 

(evdc) 

Nobelprijzen uitgereikt. 

Proces in Madrid 

Voorronde iedencongres in Gent. 

En dan nu: Reciame 

5 

6 

.7 

14 

Toerisme op het kerl<hof. 16 

TT 

D ezer dagen is het eenjaar geleden dat 
de woede en de onrust na het te

rugvinden van de vermoorde meisjes uit-
zonderlijl<e vormen aannam. En dat, na het 
spaghetti-arrest, volwassenen en scholieren 
de straat in bezit namen. De woede zou 
uitgroeien tot de Witte marsMsn 20 oldober. 
Maandag a.s. zal het een jaar geleden zijn 
dat duizenden opstapten in een oorver
dovende stilte. Vandaag staan we een jaar 
verder en de vraag „hoe veel verder" moet 
dan ook worden gesteld. Want de politlel<e 
wereld, die sinds augustus van verleden jaar 
door de Dutroux-ontdekkingen nog meer 
door mekaar geschud werd, diende een 
antwoord te geven op de duizenden vragen 
die het publiek zich stelde De voorzitters 
van de diverse Kamers namen initiatieven 
allerhande, commissies werden opgericht, 
vaak werd ook parallel gewerkt, maar vooral 
veel gepraat. De verwoede pogingen om 
over partijgrenzen heen tot „nieuwe po
litieke verbanden" te komen doorkruisten 
de zoektocht naar de zgn. Nieuwe Fülitieke 
Cultuur. 
Toch kwam er maar weinig beweging in de 
beweging. Temeer omdat de overheden, 
federaal en gewestelijk, bitter weinig blijk 
geven van vernieuwingszucht. Daar zijn 
voorbeelden genoeg van. Het Vlaams par
lement heeft de tegenstelling meerderheid 
tegenover oppositie, een oud-Belgisch ge
bruik, klakkeloos overgenomen. De federale 
overheid, premier Dehaene op kop, negeert 
de volksvertegenwoordiging om de haver

klap. Of het om volmacht-wetten gaat, de 
herbenoeming van Melchior Wathelet of om 
het Centrum van vermiste en vermoorde 
kinderen; de regering behandelt het par
lement onheus. Vooral wat het centrum 
betreft heeft de federale overheid een lo
den hand gelegd op een initiatief dat een 
Europese instelling had kunnen worden. Dat 
dit niet zal gebeuren mag de federale re
gering op de debet-zijde van haar palmares 

Zwart 
jaargetijde 
schrijven. Door zelf haar pionnen (van oud-
Belgische komaf) aan de top van het cen
trum te droppen maakt zij elk aan de basis 
genomen initiatief vrijwel onmogelijk Bo
vendien is niet duidelijk welke bedoelingen 
Albert en Paola hebben met hun aange
kondigde tweede rondetafel. En waar het 
verslag dat op deze zitting zal worden aan
genomen voor moet dienen. Ook het feit 
dat ,,de families" hun mening zal gevraagd 
worden over de maatregelen die de over
heid in het afgelopen jaar heeft genomen is 
een rare bedoening, is er dan geen enkele 
politicus die zich vragen stelt bij deze ver
toning? In wiens naam handelt het koninklijk 

echtpaar hier? Op eigen houtje of met 
goedkeuring - zoals grondwettelijk mag ver
wacht worden - van de federale premier'? 
Achterhalen of het Hof zich hier op politieke 
paden begeeft Is ons niet gegeven, maar 
helemaal zuiver lijken de koninklijke be
moeienissen ons niet. Een mededeling daar
over, tenminste aan de volksvertegenwoor
diging, zou niet misstaan. Speelt de premier 
de populaire Albert uit om het volkse on
genoegen op te vangen of gaat het om een 
parallel initiatief? Doet de koning aan een 
vorm van liefdadigheid of werd hij het 18de 
regeringslid? 
De eens zo geroemde betrokkenheid, 
woede zo u wil, van de witte burger, werd in 
de voorbije maanden handig gekanaliseerd: 
in een centrum, In commissies, in par
lementaire palavers. Om bekroond te wor
den met de vertoning die wij verleden week 
in de federale kamer hebben meegemaakt. 
Alle goede voornemens werden er op één 
dag van tafel geveegd. Wij hadden het 
kunnen weten na wat er met Wathelet, De 
Vroom en anderen Is gebeurd. 
Dehaene werd daarbij flink geholpen door 
de partlcratle die hem horig is, via het 
belachelijke optreden van Paul Tant (CVP) en 
het geblaf van Louis Tobback (SP) Wie nu 
nog tegenspartelt wordt in de ren gedreven 
en mag daar „op basis van de regenngs-
verkiaring en met een werkbare meerder
heid" stoom afblazen De inhoud van de 
regeringsverklaring kennen we, een werk
bare meerderheid wil zeggen: met de zegen 

van de Waalse partijen, die van geen po
litiehervorming willen weten! 
En dat is nu juist de scharnier waar alles om 
draait, Dehaene en de Vlaamse regerings
leden zijn de gevangenen van hun Frans
talige partners die geen verandering willen. 
Niet in de politiehervorming, niet in verdere 
staatshervorming, niet in de sanering van de 
Sociale Zekerheid, niet In de tewerkstel
lingspolitiek... Daardoor zit het beleid van 
dit land muurvast, het Belgisch Immobilisme 
tot „model" verheven. 
Omdat deze toestand langzaamaan on
draaglijk wordt, stijgt de zenuwachtigheid 
met de dag. U hoorde toch ook de wilde 
plannen van Guy Verhofstadt, de boude 
congrestaai van Tobback o.m. over Brussel, 
het gekrakeel binnen de PSC... Er worden 
posities Ingenomen alsof verkiezingen reeds 
voor morgen zijn. 
Deze toestand heeft zijn weerslag op de 
activiteit van de Vlaamse regering die er in 
deze vroege herfst onbeholpen bijloopt De 
Volksunie is vanuit haar opposltle-rol bereid 
om In alle Kamers positief mee te werken 
aan hervormingen en verbeteringen van 
het bestel. Maar ook zij moet met lede ogen 
aanzien hoe de Vlaamse meerderheidspar
tijen zichzelf vleugellam hebben verklaard. 
Ondertussen verstrijkt de tijd, 20 oktober 
1996 ligt reeds 12 maanden achter ons. 
Deze witte datum dreigt een zwart jaar
getijde te worden 

Maurlts van Lledekerke 



voor eewik en altUd! 
De Morgen publiceerde vorige week 
donderdag een aan haar gerichte brief 
van 'La Belgique Eternelle - Eeuwig 
België'. Enkele uittreksels: „Uw blad 
heeft in de verleden altijd een steun wel 
gewaardeerde geweest voor België door 
niet te publiceren van informaties van 
weinig importance maar wel delicate. 
(...) Wij hebben gezien dat uw blad 

durft vermelden over de gelden die van 
Vlaanderen naar Wallonië gaan. Andere 
bladen vermelden zelfs ook nog over 
andere situaties! Wij vragen u deze 
voorbeeld niet te volgen en over deze 
situaties niet te publiceren, vooral niet 
over de mindere positie van de 
Vlamingen in België." De Morgen gaf de 
brief 'de bestemming die hij verdiende'. 

I?l 

Geciteerd uit de meerderheidsbani<en van het federaie 
pariement nadat premier Defiaene zijn ding weer eens 
had gedaan. In de /famervan juni 1995 tot juni 1999. 
Wordt dan mogelijl< ven/oigd. Hopen ze. 

• DOORDEWEEKS ^ 

Vlaams volksvertegenwoordi
ger Peter Vanvelthoven - zoon van -
heeft de Limburgse gemeenten op
geroepen om voortaan alleen nog 
maar wagens van het merk 'Ford' te 
kopen. Ford-Cenk geeft rechtstreeks 
werk aan ongeveer 13.000 mensen. 
Vanvelthoven Jr rijdt met een BMW. 

Êx-premler Wlifried Martens 
heeft de Karel v-prijs gekregen voor 
'zijn verdienste in de Europese zaak.' 
Martens Is voorzitter van de EVP-frac-
tle in het Europees pariement. De prijs 
bedraagt 12,5 miljoen fn waarvan een 
kwart voor de laureaat zelf. 

Fatiha Dahmani, Leuvens ge
meenteraadslid voor Agaiev, heeft bij 
de Vlaams-Brabantse provinciegouver
neur klacht ingediend tegen het ge
plande mm l̂ittltsoncierzoek voor 
taxichauffeurs. Vlaams volksvertegen
woordiger Cerda Raskin, die zich reeds 
eerder owr het voornemen van bur
gemeester Louis Tobback negatief uit
gelaten had, loljgt navolging. 

Minister van Landbouw Pinxten 
wH alle veehouders die betrapt zijn op 
het gebruik van hom«)nen brandmer
ken met een *H' op alle briefwisseling. 
Door dit stempel zulten hormonenboe
ren het erg moeilijk krijgen om hun 
waar te slijten. 

De rechtbank van Kortrijk heeft 
In kortgeding de burgemeester van 
Harelbeke verplicht een illegaal in Bel
gië verblijvende Vietnamese vrouw te 
trouwen. De rechter baseerde zich 
voor zijn uitspraak op het verdrag van 
de Rechten van de Mens. Dat garan
deert het recht van huwelijk ongeacht 
de (officjèle) woonplaats. 

Na o.a. koekjesftbrikant Del
acre en autoproducent Renault laat nu 
ook ca-va-seiii vilvoorde voor wat het 
is. Bij de producent van schoensmeer 
verilezen In Vilvoorde 90 mensen hun 
baan. 

Gewezen PSC-voorzitter Gerard 
Deprez wil een nieuwe 'Mweging' op 
poten zetten om een 'breed debat' te 
voeren over Wallonië en Brussel. 

Emilie d'Oultremmont d'Hoog-
vorst, een Belgische edelvrouw, is zalig 
verklaard door paus Johannus Paulus II. 
Ze stichtte de orde Zusters van Mana 
Eerherstel. 

SUPERPOLITIE 
Dat de regering Dehaene met haar voor
stel tot poiitiehervorming andermaal het 
parlement buiten spel zet, is overduidelijk. 
Hoewel de commissie-Dutroux een con
sensus over de hervorming van de po
litiediensten had bereikt, kwam de re
gering met een ander "plan" voor de dag. 
Het parlement mag, volgens SP-voorzitter 
Louis Tobback, de regeringsvoorstellen 
amenderen. „Op basis van de regerings
verklaring en met een werkbare meer
derheid", zo voegde premeir Dehaene 
daaraan toe. Het parlement mag aldus 
haar eigen inzichten niet doordrukken, 
noch een alternatieve meerderheid vor
men. In feite komt dit neer op een in
stitutionele vertrouwensbreuk, maar in dit 
land kan de uitvoerende macht veel, zoniet 
alles veroorloven. 

Onder meer „uit respect voor de de-
moaatie" nam VU-kamerlid Geert Bour

geois ontslag uit de commissie-Dutroux 
(zie ook blz. 1). Het Izegemse kamerlid 
kan niet langer aanvaarden dat het par
lement tot een praatbarak wordt herleid. 
De regering gaat bovendien voorbij aan de 
wil van de meerderheid van de bevolking. 
„De Walen ze^en schamteloos njet en het 
is njet." Bourgeois is bovendien van me
ning dat het regeringsvoorstel geen de
mocratische controle op de politiediensten 
toelaat. De nationale politieraad en het 
externe controle-orgaan 

behoren de uitvoerende macht toe. Het 
zijn nochtans de parlementaire commissies 
die de politie moeten controleren. Om aan 
de eis van de CVP tegemoet te komen, 
krijgt de burgemeester een gezagsfunctie 
toegewezen. „Niet de burgemeester, maar 
de gemeenteraard moet de controle uit
oefenen", zo stelt Bourgeois. 
Overigens wordt de nationale politie een 

door de rijkswacht gewenste "superpolitie" 
die alle andere korpsen opslorpt. De com
missie-Dutroux had aanbevolen de po
litiekorpsen te decentraliseren. Onder in
vloed van de rijkswacht en de SP werden 
de korpsen gedeconcentreerd, wat een 
strak hiërarchisch geleid en piramidaal 
opgebouwd korps inhoudt, zonder enige 
beslissingsmacht op lokaal vlak, want zelfs 
de gemeenteüjke politie wordt in de hi
ërarchie van de nationale politie opge
nomen. 

Bourgeois: „Een dergelijke absolutistische 
hervorming kan tot gevaarlijke toestanden 
leiden." Al dan niet toevallig gaat deze 
tendens gepaard met de ontkrachting van 
het federale principe. In tegenstelling tot 
in andere federale staten, biedt het po-
litiemodel van de regering geen enkele 
ruimte voor de organisatie van de politie 
op statehjk en federaal niveau. Niet voor 
niets heeft de regering het over een "na
tionale" en niet over een federale pohtie. 
Tergend daarbij is dat de premier meent 
dat men nog een behoorlijke tijd „de 
federale instellingen moet laten werken." 
Er is integendeel nood aan een nieuw 
bewind dat de staatshervorming aan de
mocratische hervormingen koppelt. 

UIT RESPECT 
Zelfs vanuit het oogpunt van efficiëntie 
zijn de regeringsplannen voor de poli-
tiehervoming onaanvaardbaar. De lokale 
politie blijft uit twee korpsen bestaan, 
waardoor een eenheid van bevel ont
breekt, zodat uiteraard andermaal naast en 
tegen elkaar zal worden gewerkt. Dat 
moet dan gecompenseerd worden door 
overleg, afspraken, evaluatie van afspra
ken, discussie over de niet-nageleefde af
spraken... Kortom, intussen is de vogel 
gaan vliegen of krijgen we over een aantal 
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jaren een nieuwe zaak-Dutroux. 
Geert Bourgeois nam dan ook ontslag „uit 

respect voor de slachtoffers en de ouders 

van de slachtoffers die vanuit een per

soonlijke leed een positieve hervorming op 

gang brachten. Uit respect voor de par

lementaire democratie, de Vlaamse pu

blieke opinie en de Vlaamse meerderheid in 

dit land en tot slot uit zelfrespect." 

BLAUWE MARS 
Magistraten, gerechtelijke poÜtie, ge
meentelijke politie en kleinere rijkswacht
bonden betoogden zondag jl. in Brussel 
tegen de poiitiehervorming van de re
gering. De Blauwe Mars bracht ongeveer 
2000 protesteerders op de been. Het Ge

meenschappelijk vakbondsfront Magistra

tuur en Politiediensten hekelde de stief
moederlijke behandeling van de gemeen
tepolitie en vreest dat de voorgestelde 
hervorming tot een politiestaat zal leiden. 
De magistratuur wil dat ze vooral aan
dacht kan besteden aan „belangrijke za
ken." zodat politie onderzoek zou kunnen 
verrichten in minder belangrijke dossiers. 

VERLEYEN 
Frans Verleyen is niet meer. De directeur 
van het wekelijks magazine Knack over
leed op 56-jarige leeftijd. Verleyen was een 
uitstekend stilist en kon genadeloos naar 
de arrogantie van sommige machthebbers 
uithalen. Hij ging vooral tekeer tegen de 
politisering, de particratie en bureaucra-
tie.Telkens weer ondersteunde hij die
genen die op verandering uit waren. Tij
dens de Egmontperiode stond hij pal ach
ter Hugo Schiltz. Veel later werd hij be
koord door de vemieuwingspogingen van 
Verhofstadt. Met hem verliest de Vlaamse 
journalistiek één van haar knapste pen

nen, '•'§fq- i ^ i 

VERHOFSTADT 
Op dezelfde dag als eerste minister De
haene, stelde VLD-voorzitter Guy Ver

hofstadt in Kortrijk zijn toekomstplannen 
voor. Hij pleitte er voor een drastische 
lastenverlaging van 200 miljard wat bin
nen de vijf jaar tot 160.000 nieuwe en 
voltijdse banen zou moeten leiden. De 
VLD wil dit alles financieren via pri
vatisering, verkoop van overheidsgebou
wen, een terugverdieneffect en een "flan
kerende politiek". 

Dat laatste houdt een aangehouden loon
matiging, flexibilisering van de arbeids
markt en activering van de werkloos
heidsvergoeding in. De VLD zegt niet aan 
de Sociale Zekerheid te willen raken, 
arbeidsherverdeling werd niet in het plan 
opgenomen. 

De VLD koppelt de sociaal-economische 
hervormingen aan een "resultaatverbin
tenis". Slagen de onderscheiden regio's en 
de werkgevers er niet in om minstens 80% 
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Se non e vero... 
' Al enig idee wat we volgend seizoen gaan maken? 

- Nou, zonder overdrijven, maar ik denk dat we alles al gehad 
hebben. 

Kom, mannekes, efkes serieus hè. Er is genoeg te beleven in 
Vlaanderen! 

- Homofiele namaakpastoors? 

Goed idee, maar binnenkort al te zien bij 'Goedele'. 

- Aan alcohol verslaafde draagmoeders? 
Zwijg me daarover. Daar is 'De wereld is klein' al mee gaan 

lopen. 

- Nog bekend te worden onbekende Vlamingen? 

" Denk toch eens na, man! Die zijn al allemaal in 'Medialaan 1' 

geweest! 

- Valide mensen in een rolstoel? 
Te laat! Zij al bij bosjes uitgenodigd voor 'Te land, ter zee en 

in de lucht'. Eén ervan heeft zelfs een vaste rol in 'Familie'... 

- Overlopers van de VRT? 
Nee, nee en nog eens nee! Voordat de uitzending in de ether 

kan, zijn ze allemaal alweer verhuisd! 

- Wacht, een geniaal idee: we nodigen echte burgemeesters uit om 
zichzelf te spelen in een TV-reeks! 

Luister eens goed hier, mateke: ik betaal u niet om lulkoek te 
verzinnen die alleen nog aan de VRT gesleten kan worden. 

- Topmodellen die niet kunnen zingen en bereid zijn om dat 
schaars gekleed te komen bewijzen in een panel? 

Denkt ge dat ook maar iemand zo onnozel is om daar (a) naar 
te kijken en (b) in mee te doen. Laat me niet lachen! 

- Mensen die bereid zijn om zich tegen betaling voor te doen als 
volkomen debiel panellid? 

Hebt ge al die programma's al eens goed bekeken? Denkt ge 
echt dat die mensen maar doen alsof? Daar zult ge ver mee 
komen, gij! 

- Zorg er dan miljaar maar zelf voor. Voor mijn part gaat ge op 
zoek naar Vlaamse porno-acteurs! 

Verdorie... dat is het! Ge zijt werkelijk onbetaalbaar. Maar we 
hoeven daarbij niet teveel expliciete beelden te hebben. Een tiet 
hier en daar, een opgestoken trouwjurk... Bel onmiddellijk Eddie 
Lipstick en reserveer een tafel voor drie. En draag er zorg voor dat 
er in de keuken van het restaurant Cleenex voorradig is! 
(Bij het brainstormen over een spraakmakend magazine) 

^ D O O R D E W E E K S ^ 

van de voorziene nieuwe banen in te 
vullen, dan zou de loonkostenverlaging 
gerecupereerd worden door een opcen-
tiem op de vennootschapsbelasting. Dat 
vereist evenwel een defederalisering van 
de vennootschapsbelasting. Verhofstadt 
beoogt tevens de Sociale Zekerheid verder 
te regionalisering, komt op voor fiscale 
autonomie voor Vlaanderen, stuurt aan op 
gezamenlijk Vlakms overleg en zal mis

schien weigeren aan federale regerings
onderhandelingen deel te nemen indien 
niet over de staatshervorming wordt ge
praat. 

Tot slot streeft de VLD-voorzitter ook 
naar een "brede beweging", waarvan de 
VLD uitmaakt en dat doel heeft een "ba
sisprogramma" uit te werken. Elke groep 
zou binnen deze beweging een eigen iden
titeit behouden, zodat Verhofstadt niet van 
plan zou zijn een "Olijfboomcoalitie" op 
zijn Itahaans te vormen. 

VU-REACTIE 
Veel van wat Verhofstadt vertelde, klinkt 
voor de VU als muziek in de oren. VU-
voorzitter Bert Anciaux is opgetogen met 
het feit dat de VLD-voorzitter gedeeltelijk 
de communautaire analyse van de VU 
onderschrijft. Ondervoorzitter Nelly Maes 

acht het evident dat de Vlaamse partijen 
overleggen over de staatshervorming. Er 
wordt afgewacht of de VLD nu ook terug 
in de commissie Staatshervorming van het 
Vlaams parlement zal plaatsnemen. De 
VLD moet met andere woorden de daad 
bij het woord voegen. 
En wat met de "brede beweging" waarop 
Verhofstadt aanstuurt? De VU zal met 
"VU-plus" een gelijkaardige operatie in 
gang zetten. VU-fractieleider in het 
Vlaams parlement Pa«/ van Grembergen is 
alvast tevreden dat Verhofstadt niet uit is 
op een samenvoeging van partijen. Dat 
zou tot gevolg moeten hebben dat de VLD 
vooral op programmatorische punten met 
anderen samenwerkt. Bert Anciaux wil dat 
zo snel mogelijk hervormingsvoorstellen 
in het parlement gestemd worden. 
Nelly Maes beklemtoonde dat ook de VU 
met anderen contacten zal blijven on
derhouden „Wij wensen vanuit onze eigen 
waarachtigheid met anderen een nieuw 
soort gesprek wat tot een politieke stijl
breuk moet leiden, ook in de eigen partij, 
in het parlement en op lokaal niveau." 
Daarmee gaf het parlementslid het on
derscheid aan tussen VU-plus en VLD-
beweging. 

BALIE CENT 
Zoals bekend is een hevige rel ontstaan in 
de Nationale Orde van Advocaten naar 
aanleiding van de scheeftgetrokken ver
deling van pro-deo vergoedingen tussen de 
gemeenschappen. Dertien van de veertien 
Nederlandstalige stafhouders spraken zich 

uit voor een splitsing van de Nationale 
Orde. De stafhouder van de Gentse balie 
ondersteunde de Franstaligen. 
In een brief aan de voorzitter van de 
Vlaamse Conferentie bij de balie van Gent, 
Joban de Vriendt betreurt het Gentse VU-
kamerlid Karel van Hoorebeke, als ad
vocaat en als trouw Üd van de Vlaamse 
Conferentie de houding van de stafhou
der. Van Hoorebeke : Jk wens dat de 

Vlaamse Conferentie, die als oudste 

Vlaamse rechtsvereniging van het land 

steeds een vooraanstaande rol heeft ge

speeld in de vernederlandsing van het 

rechtsleven, zich over de problematiek zou 

buigen en nadat de stafhouder werd ge

hoord een standpunt zou innenen." 

NobelprUzen-

kermis: Hugo 

Claus heeft 
weer geen 

geluk. 

I n de regeringsverklaring die premier Dehaene dinsdag 7 
' ol<tober in de Kamer voorlas, werd met geen woord 

over een noodzakelijke nieuwe dialoog tussen de 
gemeensctiappen gerept. De Vlaamse 

meerderlieidspartijen laten zicli door de Franstaligen 
ringeloren. 

Gemeenschappelijke 
strategie? 

Uit de weinig bezielende en inspiratieloze 
State of tlie Union die premier Dehaene 
verleden week in de kamer voorstelde, 
kan alvast worden afgeleid dat de huidige 
meerderheidspartijen ool< tijdens de vol
gende legislatuur willen aanblijven, Om de 
Franstalige partijen niet voor het hoofd te 
stoten, weigeren de Vlaamse meerder
heidspartijen communautaire standpun
ten In te nemen, laat staan zich op de 
volgende staatshervorming voor te be
reiden. 
Dat de Vlaamse socialisten de objectieve 
bondgenoten zijn van éénzijdige Waalse 
politieke keuzen, wekt niet langer ver
bazing, Federale SP-ministers, zoals Paul 
van Grembergen (VU) onlangs opmerkte, 
begeven zich enkel op het Vlaamse po
litieke terrein wanneer locale electorale 
belangen op het spel staan, In het Vlaams 
parlement moeten de SF^excellentles 
zwijgen. De CVP zwaait er de plak, veegt er 
zelfs de SP-minIsters de mantel uit. Daar
tegenover gedraagt de CVP zich op fe
deraal niveau bijzonder inschikkelijk. Op 
die manier houden de Vlaamse meer
derheidspartijen elkaar niet enkel in be
dwang, ze laten ook na de Vlaamse be
langen te behartigen. 
Omdat de federale regering - de Ne
derlandstalige ministers incluis - de 

Vlaamse bevoegdheden uitholt en bo
vendien geen rekening wil houden met 
wat in het Vlaams parlement wordt beslist, 
kan Vlaanderen geen aangepast beleid 
uitstippelen, In het Waals gewest, daar
entegen, groeit een nieuwe dynamiek, 
mede dankzij intens overleg tussen de 
Franstalige federale ministers en hun 
Waalse collega's. Alle Franstalige partijen 
onderhandelen over de strategie voor een 
volgende staatshervorming. De Fransta
lige academische wereld denkt mee, in 
het belang van Ranstallg Brussel én van 
Wallonië, niet in het belang van België. Het 
respect voor de Belgische structuren 
wordt zolang aangehouden tot de Frans
taligen voldoende sterk staan om er af
scheid van te nemen. De Franstalige tac
tiek IS dan ook doorzichtig. Met behulp 
van Vlaams en federaal geld wordt de 
economische heropleving van Wallonië 
voorbereid en in Brussel wordt naar een 
quasi totale machtsinname gestreefd. 
Deze betrachtingen vergen tijd. Juist 
daarom moet tot na 1999 worden ge
wacht vooraleer er over een nieuwe 
staatshervorming kan worden gepraat. Op 
dat moment beschikt Vlaanderen niet lan
ger over een financiële stok achter de 
deur en dreigt het Brussel te verliezen 
wanneer de autonomistische tendens 

wordt aangehouden. CVP-boegbeetd 
Jean-Luc Dehaene schikt zich probleem
loos naar deze Ranstalige strategie, want 
meent dat „ergens in de volgende re
geerperiode communautaire conclusies 
zullen getrokken worden." Hoe kan de 
eerste minister, toch geen onverstandig 
man, zich zo nalëf gedragen? Slechts het 
Vlaams parlement kan de premier de ogen 
doen openen. De commissie Staatsher-
vorming'is daartoe het uitgelezen terrein, 
althans wanneer alle Vlaamse partijen er 
een communautair vergelijk kunnen vin
den. In de commissie moet nog over tal 
van inhoudelijke thema's worden gepraat. 
Het is dan ook betreurenswaardig dat het 
Vlaams Blok dreigt uit de commissie te 
stappen. Het Blok eist dat alie Neder
landstalige partijen eerst akkoord gaan 
met de oproep van Lionel Vandenberghe 
om geen federale regering te vormen 
wanneer niet over de staatshervorming 
wordt onderhandeld. VLD-fractlelelder 
AndréDenys, die In maartom onduidelijke 
redenen uit de commissie stapte, wou 
diezelfde voorwaarde ingelast zien voor
aleer hij terug zijn medewerking zou ver
lenen. Wat voor zin heeft om met een -
overigens aanvaardbare - Vlaamse stra
tegie uitte pakken wanneer de inhoudelijk 
rit in de commissie Staatshervorming V^QQ 
niet uitgereden is? Waarom laten som
mige Vlaamse partijen zich tot een ir-
rationale opbodpolltlek verleiden? 
De VLD schijnt het onzinnige daarvan in te 
zien. André Denys lijkt bereid de hand
schoen terug op te nemen. De bal ligt 
alleszins in het kamp van de VLD. Als het 
deze partij menens is met de commu
nautaire radicalisering en ze bovendien 
haar "regeringsbekwaamheid" wil aanto
nen, dan werkt ze best mee aan de voor
bereiding van een nieuwe communau
taire ronde. Op één of andere manier zal 
Denys van één of meerdere partijen een 
bescheiden knieval eisen. Allicht wordt 
hem dat gegund. 
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stof tot spreken 
Olivier Maingain (FDF) stelt vast dat 
passief roken gevaren inhoudt en vroeg 
daarom aan minister van Volksgezondheid 
Marcel Colla hoe het zit met de naleving 
van het koninklijk besluit betreffende het 
roken - of het verbod daarop - in bepaalde 
openbare plaatsen. En wat haast iedereen 
die wel eens een station of een 

postgebouw bezoekt kan vaststellen, staat 
nu ook zwart op wit. „De controle in 
verband met het rookverbod in openbare 
plaatsen gebeurt meestal niet 

systematisch noch georganiseerd." In 
1993, 1994 en 1995 werden er 
respectievelijk 648, 472 en 450 PV's 
opgesteld die op hun beurt tot 21,15 en 
11 administratieve boeten leidden. „Een 
groot aantal van deze administratieve 
boeten wordt ook effectief betaald." wist 
Colla nog te melden. In dit land vormt 
zoiets inderdaad reden tot juichen. 

• WETSTRAAT ^ 

T ijdens een VU-persconferentie, woensdag 8 
oktober, over de "State of the Union" van 

premier Deliaene, liaaiden Paui van Crembergen, 
Annemie van de Casteele, Jan Loones en Geert 

Bourgeois zwaar naar de eerste minister uit. Door 
zijn beieid wordt de vertrouwensbreuk tussen 

poiitiek en bevoiking nog groter. 

Wallonië schikt 
Vlaanderen knikt 

Op dinsdag 7 oktober las premier De-
haene een weinig geïnspireerde, koele reg-
ringsverklaring in de kamer voor. Een rist 
regeringsmaatregelen werd afgehaspeld. 
Tijdens deze State of the Union, aldus de 
VU, stelde de federale regeringsleider zich 
wereldvreemd en arrogant op. Tal van 
belangrijke maatschappelijke thema's als 
een nieuw contract met de bevolking of de 
versterking van de democratie stonden 
niet op het prioriteitenlijstje. Het com
promis over de hervorming van de po
litiediensten is beschamend en wijkt vol
ledig af van het unanieme standpunt dat 
het parlement innam (zie blz. 1). Er werd 

bovendien met geen woord gerept over 
een nieuwe dialoog tussen de gemeen
schappen of over verdere stappen in de 
staatshervorming: Wallonië schikt, Vlaan
deren wikt. 

VOORAKKOORD 

„Het is een verdienste", zo zei VU-frac-
tieleider in het Vlaams parlement Paul van 

Grembergen, „dat de federale regering de 
Maastrichtnorm zal halen. Maar, daar 
staat tegenover dat Dehaene vanaf 1995 
elke zweem van communautaire opstoot 
heeft vermeden. Het communautaire sta
tus-quo werd een doelstelling." In de 

Annemie van de Casteele, vu-
fractieleider in de kamer: ,,Het 

ontbreekt Dehaene aan een bezielend 
project. Met een cynische minachting 

voor het parlement doet hij niet de 
minste moeite om een nieuw 

vertrouwensklimaat op te bouwen." 

federale regering en het federale par
lement, zo benadrukte Van Grembergen, 
speelt de Vlaamse meerderheid niet mee. 
Paul Van Grembergen: „£e« Franstalige 

eerste minister zou zich minder onver

schilligheid ten opzichte van de Vlaamse 

politiek kunnen veroorloven dan Dehaene. 

Zolang hij de politiek in België domineert, 

wordt de Vlaamse minister-president on-

Het Vlaams Parlement keurde vorige week 
het decreet op het natuurbehoud goed. 
Dit decreet legt de basis voor een fel 
afgezwakte versie van de Groene Hoofd
structuur: het Vlaams Ecologisch Net
werk. De VU-fractle onthield zich bij de 
stemming omdat te veel toegevingen 
werden gedaan aan de Boerenbond. 
"Het decreet op het natuurbehoud heeft 
een lange lijdensweg achter de rug," aldus 
Vlaams volksvertegenwoordiger Johan 
Sauwens (VU). "De Volksunie is steeds 
vragende partij geweest voor een ver
vanging van de wet van 1973 op het 
natuurbehoud. Deze wet volstond niet 
langer om de resterende natuur in Vlaan
deren te beschermen en te herstellen. Het 
voortbestaan van zeldzame dieren en 
planten kwam in het gedrang. En Vlaan
deren moest zich schikken naar alleriel 
internationale verplichtingen, zoals de Ha
bitatrichtlij nen." 
Reeds in het vorige regeerakkoord (CVP-
SP-VU) werd een nieuw decreet op het 
natuurbehoud in het vooruitzicht gesteld. 
In 1994 kwam de daaraan gekoppelde 
Groene Hoof dstnjctuur echter onder druk 
van de Boerenbond op de helling te staan. 
Toenmalig milieuminister NorbertDe Bat-
selier (SP), de vu-coalitiepartner en de 
natuurbeweging moesten dit met lede 
ogen aanzien. Na de vericiezingen van 21 
mei 1995 kreeg Theo Kelchtermans iCW) 
de milieu-portefeuille. Z'n kabinet 

schaafde het oorspronkelijke decreet op 
natuurbehoud bij om de tegengestelde 
belangen van Boerenbond en natuurbe
weging alsnog te verzoenen. 
Tijdens de onderhandelingen over dit de
creet werd volgens Sauwens veel water bij 
de wijn gedaan Dit leidde in de natuur
beweging wel eens tot de smalende op
merking dat er veeleer sprake is van een 
decreet op landbouwbehoud dan op na
tuurbehoud Naar analogie met het Mest-
ActiePlan werden immers tot op het laat
ste moment belangrijke toegevingen ge-

een stilstand na te streven van de natuur 
bulten de groengebieden " Sauwens stelt 
zich trouwens vragen bij de uitvoering van 
het decreet op het terrein vermits de 
goedkeuring al zoveel voeten in de aarde 
heeft gehad. Twee andere heikele punten 
zijn de financiering van het natuurbeleid 
en de personeelssterkte. 
Met de omschakeling van de Groene 
Hoofdstructuur naar het Vlaams Ecolo
gisch Netwerk werd de oppervlakte voor 
natuur teruggeschroefd van 353.000 ha 
naar 125.000 ha. Via een amendement 

En de Boerenbond 
ploegde verder... 

daan om de Boerenbond over de streep te 
trekken. Ei zo na slaagden twee parte-
mentsleden van de Boerenbond er zelfs in 
het decreet te kelderen in de commissie 
Leefmilieu van het Vlaams Partement 
"Landschapsbeheer is nochtans in het be
lang van de landbouwers," benadrukt de 
VU'er. "Maar deze opvatting botst met de 
belangen van de Boerenbond. Die wil 
zones waar hij volledig vrij spel heeft om 
z'n economisch concern verder te laten 
groeien. De Boerenbond verklaarde zelfs 

wilde volksvertegenwoordiger Sauwens 
de Vlaamse regering vragen om zich niet 
bij voorbaat te beperken tot een op
pervlakte van 125.000 ha. Hij stelde voor 
de oorspronkelijke doelstelling van 
125.000 ha om te zetten in een minimale 
ondergrens, waardoor een offensiever 
natuurbeleid kan uitgestippeld worden. 
De pariementsleden van CVP en SP had
den hier geen oor naar en weigerden de 
lat hoger te leggen. 

Flllp vandenbroeke 

deruit gehaald. Alles wijst er bovendien op 

dat christen-democraten en sociaal-demo

craten reeds een voorakkoord voor de vol

gende regeringsdeelname hebben gesloten. 

Dat verklaart de plooibaarheid van de SP in 

de Vlaamse regering en de inschikkelijke 

houding van de CVP in de federale re

gering." 

NAÏEF 

„Het ontbreekt Dehaene aan een bezie
lend project", zo zei Annemie van de 
Casteele, fractieleider in de kamer. „Om

dat hij niets fundamenteels heeft gezegd, 

kan je nauwelijks op de State of the Union 

reageren. Blakend van zelfvertrouwen en 

met een cynische minachting voor het 

parlement, voelt de premier absoluut niet 

wat bij de mensen leeft en doet hij niet de 

minste moeite om een nieuw vertrou

wensklimaat op te bouwen. In de over

tuiging dat alle problemen wegslijten. Met 

de stille hoop dat enkel de boodschap van 

positief denken zal volstaan om de diepe 

malaise weg te werken." 

Volgens het kamerlid blijft de werkloos
heid onaanvaardbaar hoog, steeg het aan
tal faillissementen en het aantal bestaans
minimumtrekkers. Er zijn te veel en te 
versnipperde banenplannen. De regeling 
daaromtrent is ondoorzichtig. En toch 
pakt de regering met een nieuw banenplan 
uit. Overigens is tewerkstelling blijkbaar 
geen topprioriteit. Er komt immers geen 
ernstige arbeidskostverlaging. De CVP 
dacht aan 80 mijlard, Di Rupo (PS) zei njet 
en dus werd het slechts 12 miljard. De 
eerste minister is bovendien zo naïef om 
alle hoop op het sociaal overleg te leg
gen. 

MAAT VOOR NIETS 

Jan Loones, VU-fractieleider in de senaat 
meende dat de hervormde hoge verga
dering een maat voor niets is geworden. 
Jan Loones: ,JDe senaat moest een re

flectiekamer worden die zich over de grote 

maatschappelijke debatten zou buigen. Wij 

dringen daar reeds lang op aan, maar er 

komt niets van in huis. Waar blijft het 

diepgaand debat over democratie en jus

titie, over ethische dossiers, over de ken

nismaatschappij^ De senaat is bovendien 

geen ontmoetingsplaats van de gemeen

schappen. Ze functioneert totaal niet als 

communautair forum. De commissie in

stitutionele aangelegenheden beperkt zich 

tot het inventariseren, niet eens evalueren, 

van de communautaire knelpunten. Het 

afgesproken schema, jaarlijks een com

munautairdebat, wordt niet gehaald. PSen 

PSC, met Nothomb op kop, staan op de 

rem. De geslachtloze Dehaene komt niet 

naar de senaat. Als de uitholling van deze 

instelling zo doorgaat, is ze gedoemd te 

verdwijnen." 
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D e Nobelprijs voor de Vrede aan de 

Internationale Campagne tegen 

de Landmijnen is nog eens zo'n prijs waar iedereen 

van zegt dat hij terecht is. De campagne speelde een 

doorslaggevende rol bij de totstandkoming van een 

internationaal verdrag dat van landmijnen illegale 

wapens maakt. Dat verdrag wordt in december in 

Ottawa ondertekend. 

V ACTUEEL V 

Het verdrag dat van landmijnen illegale 
wapens maakt was het resultaat van een 
uniek onderhandelingsproces dat dreef 
op de humanitaire inzet van Ngo's, en de 
wil van democratische regeringen (Ca
nada, Noorwegen, Oostenrijk en ook 
België) om zich daar achter te scharen. 
Waarschijnlijk voor het eerst in het tijd
perk na de Koude Oorlog, moesten de VS 
in een diplomatiek strijdpunt waar ze zich 
sterk voor hadden gemaakt, in het zand 
bijten. 

ACHTERPOORTJES 

Oorspronkelijk waren ze met zes, de niet-
gouvernementele organisaties die eind 
'92 de handen in elkaar sloegen om de 
landmijnen te bekampen. Vandaag maken 
zo'n duizend Ngo's uit zestig landen deel 
uit van de International Campaign tot 

Ban Landmines( (ICBL). 
Op nauwelijks vijf jaar tijd slaagden ze in 
hun opzet. Het succesverhaal kende een 
beslissende winding toen de ICBL de 
traditionele ontwapenmgsfora zoals dat 
van de Verenigde Naties te Geneve en dat 
over de Conventionele wapens in Wenen, 
een alternatief diplomatiek circuit in het 
leven te roepen: het Ottawa-proces. 
In Geneve en Wenen kwamen de land
mijnen ook ter sprake, maar daar moet 
beslist worden bij consensus: als een van 
de deelnemers zich verzet, is een verdrag 
niet haalbaar. Neem nu de Conventie 
over Conventionele Wapens uit 1980, 
waarvan het tweede protocol het gebruik 
van mijnen reglementeert. Dit protocol 
voorziet geen algemeen verbod, maar laat 
achterpoortjes voor het gebruik van zelf
vernietigende mijnen. Het voorziet ook 
geen controlesysteem of sancties voor 
overtreders. 

Bij de Ontwapeningsconferentie van de 
VN in Geneve zitten dan weer slechts 
zestig landen rond de tafel. De landen die 
het meest door het mijnenprobleem ge
affecteerd zijn, hebben daar geen zeg. De 
landen die nog steeds mijnen produceren 
en verkopen kunnen in Geneve elke voor
uitgang blokkeren. 

Het originele aan het Ottawa-proces is 
dat het vertrekt van een principe, nl. 
landmijnen (hun productie, gebruik, han
del, doorvoer, en zelfs opslag) moeten 
verboden worden. Vervolgens zoekt het 
Ottawa-proces naar landen die dit prin
cipe wensten te onderschrijven. Cruciaal 
element was dan zoveel mogelijk landen 
te doen aansluiten bij het verdrag. De 
ICBL speelde daar voluit zijn rol van 
bewustmaker van de publieke opinie. 

AMERIKAANSE DRUK 

Een strategische zet van jewelste was de 
inschakeling van prinses Diana in de 
campagne. Het wordt vandaag meestal 
voorgesteld alsof Diana vanuit haar so

ciale bewogenheid een oplossing voor het 
probleem van de landmijnen een zetje 
wou geven. In feite liet Diana zich, en we 
zullen nooit weten in welke mate van 
welwillendheid, impalmen door de En
gelse tak van de ICBL. Ze streek neer in 
revalidatiecentra van mijnenslachtoffers 
in Angola en Bosnië. Met een verbluffend 
resultaat voor de ICBL: in één klap 
slaagde die erin dankzij de tabloids een 

De Amerikanen wilden de inwerking
treding van het verdrag langer uitstellen, 
en wilden een uitzondering bekomen 
voor een techniek die het Amerikaans 
leger bij het leggen van mijnen toepast. Bij 

Nobelprijs 
bekroont vorm 

van alternatieve 
diplomatie 

deze techniek worden antitankmijnen sa
men gelegd met antipersoonsmijnen. De 
laatste dienen om de antitankmijnen te 
beschermen. De Verenigde Staten slaag
den er niet in hun wil door te duwen. Wat 
in de internationale politiek van na de 
Koude Oorlog zo ongeveer een première 
moet zijn. 

Het machtige Amerika trok zich terug uit 
het Ottawa-proces, waar het pas op de 
valreep bij was aangesloten. De ICBL was 
na Oslo zeer opgelucht dat het verdrag 
ongeschonden was gebleven. Maar te-

gehjk sijpelde bij waarnemers het besef 
door dat het probleem van de landmijnen 
pas echt een oplossing kan krijgen als ook 
de Verenigde Staten en de andere grote 
producenten van landmijnen, Chma en 
Rusland, het verdrag zullen onderteke
nen. 

De toekenning van de Nobelprijs voor de 
Vrede trok alvast Rusland over de streep. 
Alweer een reuzesucces voor de ICBL, en 
een propagandistische overwinning voor 
president Boris Jeltsin, die voor de ogen 
van de wereld uit het geïsoleerde hoekje 
van landen treedt die van geen verbod op 
landmijnen willen weten. En die zijn 
evenknie in Amerika, dat zichzelf graag 
afgebeeld ziet als de bakermat van de 
moderne democratie en de Rechten van 
de Mens, lekker in het verdomhokje van 
de onverbeterlijke schurkenstaten ach
terlaat, in het gezelschap van landen als 
China, de Korea's en - godbetert - Irak. 
De ICBL heeft er vertrouwen in dat de 
publieke opinie in de VS, onder impuls 
van de ICBL die daar met o.m. de Viet-
namveteranen. Human Rights Watch en 
een mede-nobelprijswinnaar Jody Wil

liams heel sterk staat, dit niet lang zal 
pikken. 

Jakob Orlof 

WIJ zullen nooit weten in welke mate 
Diana zich heeft laten inpakken door 

üe Engelse tak van de ICBL 

veel ruimer pubHek dan voorheen te 
bereiken. 

Bij de Conferentie van Brussel die de 
Belgische regering in juni organiseerde, 
konden de deelnemende landen zich voor 
het eerst officieel uitspreken voor een 
totaal verbod door de slotverklaring te 
ondertekenen. Een honderdtal landen 
deed dit in Brussel. Een formidabel suc
ces. Na de Verklaring van Brussel werd 
duidelijk dat het verdrag dat uit het 
Ottawa-proces zou voortvloeien, als het 
referentieverdrag voor de landmijnen zou 
mogen worden beschouwd. 
Het Ottawa-proces zette in Oslo de vol
gende stap: daar werd het ontwerpver
drag dat Oostenrijk had opgesteld aan
genomen. De coalitie van landen die zich 
principieel tegen landmijnen hadden ge
kant was in Noorwegen al zo sterk dat ze 
kon weerstaan aan de Amerikaanse druk 
om het verdrag opnieuw af te zwakken. 

JODY WILLIAMS 

Jarenlang 

actievoeren 

tegen het 

gebruik van 

iandmijnen 

begint zijn 

vruchten af te 

werpen. Voor 

sommigen te 

iaat... 
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wat verandert er 
met de euro? 

Het ogenblik dat we allen in plaats van de 
Belgische frank de euro in onze geldbeugel 
zullen hebben ligt In het verschiet. Dit zal 
voor Iedereen een aanpassing vergen. Voor 
de meeste mensen is het echter nog steeds 
koffiedik kijken. Wat zal er immers concreet 
voor hen veranderen'̂  Daarop poogt het 
boek De euro. wat verandert er voor 
mU? een gefundeerd antwoord te bieden. 
Het boek begint met de geschiedenis te 
schetsen van de Europese economische een
making, om zo te komen tot het uitstippelen 
van de mijlpalen voor het totstandkomen 
van de Europese Muntunie. De hoofdbrok 
van het boek Is echter gewijd aan allerhande 
veranderingen die de komst van de euro zal 
teweeg brengen. Daarbij wordt duidelijk de 
nadruk op de positieve aspecten gelegd. Zo 
verwacht men bijvoorbeeld een grotere eco
nomische groei door het wegvallen van 
(geldverslindende) wisselverrichtingen. Voor 
de verbruiker worden de prijzen tevens door
zichtiger. Hij zal beter de prijs van eenzelfde 
product In binnen- en buitenland kunnen 

vergelijken. Daardoor valt de mogelijkheid 
voor bedrijven grotendeels weg om in het 
ene land een hogere prijs te zetten dan in het 
andere, en deze impliciet achter de wis
selkoers weg te steken. Uiteraard zal de euro 
ook gemakkelijk zijn voor zij die veel reizen. 
Men IS dan Immers verlost van allerhande 
wisselkosten, op voorwaarde dat men binnen 
de Europese Muntunie blijft natuurtijk. 
Het boek van Marie-Anne Wllssens is vlot 
geschreven in een eenvoudige en begrijp
bare taal. Doordat het zeker niet voor eco
nomen als doelgroep Is bedoeld, biljkt de 
toegankelijkheid voor het gewone publiek 
dan ook vrij groot. Voor personen die meer 
over de invoering van de euro en de Eu
ropese Muntunie willen weten zonder daarbij 
echt economische literatuur te moeten 
doorworstelen, is dit boek zeker een aan
rader 

Kristof Agache 
e» De Euro. Wat verandert er voor mij? Marie-

Anne Wilssens. Vitg. Davidsfonds, Leuven. 
1997. 111 bh., 49S fr. 
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I n Madrid startte op maandag 6 oktober het 

proces tegen het partijbestuur van de Baskische 

links-nationalistische partij Herri Batasuna (HB). 

De partijleiding wordt beschuldigd van "collaboratie 

met terrorisme'' omdat ze tijdens haar electorale TV-

uitzending in de jongste Spaanse 

verkiezingscampagne fragmenten uit een 

videoboodschap van de ETA had gemonteerd. 

In Pamplona 

sprak 

plaatselijk HB-

leider Adolfo 

Araïz 

afgelopen 

weekeinde de 

betogers toe. 

Op de beelden spraken drie gemaskerde 
ETA-militanten over het "Democratisch 
Alternatief', een voorstel van de gewa
pende beweging voor een vredesdialoog 
met de Spaanse regering. Dat kan niet 
meende de Spaanse justitie en de 23 
Basken riskeren nu eik 8 jaar gevan
genisstraf. Enkele Spaanse verenigingen 
die zich burgerlijke partij stelden eisen 
zelfs 22 jaar. 

Herri Batasuna zelf spreekt van een "po

litiek proces tegen het Baskisch indepen-

dentisme" en beroept zich voor de ver
spreiding van het "Democratisch Alter
natief' op het recht op vrije menings
uiting. Zij wordt in haar kritiek op het 
proces gesteund door de Partido Na-

cionalista Vasca (PNV) en Eusko Alk-
artasuna (EA), twee nationalistische par
tijen die deel uitmaken van de Baskische 
regering. Eusko Alkartasuna is de Bas
kische partner van de Volksunie. Onder 

CAILLOT 

Ook een hele reeks personaliteiten uit de 
politieke, academische en culturele we
reld heeft zich via een internationaal 
manifest tegen dit proces verzet. In de 
senaat en het Vlaams parlement inter-
pelleerden respectievelijk Bert Anciaux 

Proces in Madrid 
de tegenstanders van het proces was ook 
het pluralistische burgerforum Elkarri dat 
pleit voor de oplossing van het conflict 
via een vredesdialoog. Dit burgerforum 
geniet in Baskenland enig aanzien omdat 
het steeds consequent elke gewelddaad 

Wathelet onder EP-vuur 

In de Commisse Burgerlijke Vrijhedenvan het 
Europees Parlement werd vorige week een 
ontwerpverslag van de Duitse socialist Martin 
Schuiz goedgekeurd, waarin deze het ont
slag van Melchlor Wathelet vraagt als rechter 
van het Europees Hof van Justitie, en dit 
omwille van de politieke verantwoordelijk
heid die hij draagt In de zaak-Dutroux, Wa
thelet besliste Immers, zoals reeds genoeg
zaam geweten Is, tot de vrijlating van Mare 
Dutroux, met het bekende en jammerlijke 
gevolg. 

Voor parlementsleden van de Europese 
Volkspartij (EVP), de koepel van verschillende 
christen-democratische en conservatieve 
partijen, ging de resolutie van dhr. Schuiz te 
ver Juist omwille van de vraag aan Wathelet 
om op te stappen. De EVP stond hierin echter 
alleen, want alle andere fracties en politieke 
groeperingen schaarden zich wel achter de 

tekst van Schuiz. Ook de fractie waarvan de 
Volksunie deel uitmaakt, de Europese Ra
dicale Alliantie, vertegenwoordigd In deze 
commissie door de Fransman Pierre Pradler, 
hechtte haar goedkeuring aan het verslag en 
vroeg zo het ontslag van Melchlor Wathelet. 
Volgende week komt dit ontwerpverslag 
voor de voltallige zitting In Straatsburg. 
Hoogstwaarschijnlijk zal zich hetzelfde sce-
nano herhalen, tenzij de EVP besluit haar 
partijgenoot Wathelet niet langer te* steu
nen. Hoedanook wordt er opnieuw een sig
naal gegeven aan de Belgische regering en 
aan Melchlor Wathelet zelf. Jammer genoeg 
Is uit het verleden gebleken dat dergelijke en 
zelfs nog veel duidelijkere signalen door de 
betrokkenen nauwelijks worden opgemerkt, 
en zo blijft alles bij het oude. 

(kva) 
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en Nelly Maes over de politiek-juridische 
gronden van de rechtzaak. Dat hun twij
fels gegrond waren bleek nog eens tijdens 
de voorbije weken toen heel wat door de 
verdediging opgeroepen getuigen (o.a.,de 
Franse bisschop Gaillot en de Argentijnse 
Nobelprijswinnaar voor de Vrede Perez 
Esquivel) geweerd werden door de recht
bank. Eén van de afgewezen getuigen is 
Roman Reyes Sanchez, hoogleraar aan de 
Complutense-universiteit in Madrid en 
auteur van een rapport over het Baskisch 
conflict. Tegenover De Morgen (4/10) 
verklaarde de professor: „In bet rapport 

schrijf ik dat de boodschap in de video 

moeilijk te begrijpen is vanuit een andere 

sociaal-culturele invalshoek. Persoonlijk 

geloof ik dat de rechtszaak tegen HB een 

politiek proces is. Naar mijn mening be

staat er geen bewijs voor samenwerking 

met de ETA". 

Het is te vroeg om een analyse te maken 
van het verloop van het proces. Wel 
bereikte ons een eerste rapportje over de 
aanvang van het proces. Het document is 
opgesteld door enkele internationale en 
geaccrediteerde waarnemers. Eén van de 
auteurs is advocaat Paul Bekaert, lid van 
de Liga voor de Mensenrechten en in 
Vlaanderen vooral bekend dankzij zijn 
succesvolle verdediging van het Baskische 
echtpaar Moreno-Garcia. De waarne
mers hebben zo hun vragen bij de po
litieke druk die er wordt uitgeoefend op 
de rechters. De Spaanse regering heeft 
herhaaldelijk verklaard dat er snel een 
streng verdict moet komen en dat er geen 
twijfel kon bestaan over de schuldvraag. 
Dergelijke houding vormt, volgens het 
rapport, een ontoelaatbare druk op de 
rechters en schendt het juridisch principe 
dat een verdachte onschuldig is zolang 
het tegendeel niet bewezen werd. 

ONPARTIJDIGHEID 

Verder merkten de waarnemers op dat 

volgens de Spaanse persartikels vóór de 

aanvang van het proces reeds twee van de 

drie rechters voorstanders waren van een 

veroordeling. Dus vóórdat de verdedi

ging haar argumenten kon uiteenzetten. 

Tijdens de eerste publieke zitting wraakte 
de verdediging dan ook deze twee rech
ters. Dat de Bijzondere Kamer van het 
Hooggerechtshof slechts twee uur nodig 
had om een dergelijk juridisch vraagstuk, 
samengevat in een dossier van 25 blad
zijden, te onderzoeken en te verwerpen 
deed bij de waarnemers twijfels ontstaan 
over de onpartijdigheid van het Hoog
gerechtshof. 

Bij de aanvang van het proces had de 
verdediging nog niet de kans gekregen 
om het volledige dossier (200 bladzijden 
en 3000 bladzijden bijlagen) in te kijken. 
Ook de identiteit van de opstellers van 
het juridisch dossier is niet meegedeeld 
aan de verdediging. Nochtans is het dos
sier niet onbesproken gebleven; de waar
nemers zelf namen acte van bepaalde 
door de pers gepubliceerde onderdelen 
van het dossier. Uit die passages blijkt 
volgens hen dat er vaak een menig wordt 
weergegeven, eerder dan verwezen naar 
feiten. 

MASSAAL PROCES 

Ondertussen was er in Baskenland op
nieuw massaal protest tegen het proces. 
Vorige week gingen honderden HB-mi-
litanten zich zelf bij de rechtbanken aan
klagen omdat zij openbare vertoningen 
van de ETA-video hadden bijgewoond of 
meegeorganiseerd. Zondag demonstreer
den enkele tienduizenden aanhangers van 
Herri Batasuna in Bilbao. De dag voor
dien was in Donosti (San Sebastian) een 
autobom ontploft waarbij drie leden van 
de para-militaire Guardia Civil licht ge
wond raakten. 

In de Vlaamse pers werd correct ge
rapporteerd over de aanvang van het 
proces. Enkel De Standaard hulde zich in 
stilzwijgen. Voor haar berichtgeving over 
Baskenland doet deze krant steeds beroep 
op Robert Bosschart, een Nederlandse 
correspondent in Madrid die vaak nogal 
eenzijdige artikels schrijft tegen Herri 
Batasuna maar daarbij ook uithaalt naar 
de andere Baskisch-nationalistische par
tijen. Deze zomer schreef Bosschart een 
opinieartikel onder de titel: "Baskenland 
mist een Jerry Adams". Toeval of niet 
maar vorige week publiceerde Knack een 
interview met Ludo Docx, een Vlaams 
priester in Baskenland (zie Wij van vorige 
week), onder de titel "Spanje mist Tony 
Blair". Het is treffend dat de Engelse 
regeringsleider begin deze week in 
Noord-Ierland Gerry Adams, de leider 
van Sinn Fein, ontmoette en dat te
gelijkertijd in Madrid een proces begon 
tegen een partij die een voorstel tot 
onderhandelingen van haar "gewapende 
arm" publiek maakte. 

(pdz) 
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o ok in het arrondissement Cent-Eel<lo i<wamen VU-miiitanten bijeen om zicli 
te beraden over de resoluties naar aanleiding van tiet VU-congres "Laat de 

democratie nooit meer zwijgen" op 22-25 november 1997. 

Wat er niet in staat 
De regionale VU-krant 

Zo'n 60 gemotiveerde militanten scho
ven in de Gentse taverne Pick-Nick aan 
tafel, stelden er pertinente vragen en 
lieten zich niet tot zinloze opmerkingen 
verleiden. Opvallend was de aanwezig
heid van ouderen én jongeren. Al was er 
wel sprake van een zekere "leeftijdskloof 
wellicht omdat er nauwelijks vertegen
woordigers van de tussengeneratie aan
wezig waren. Hebben de nazaten van mei 
'68 zich van de politiek afgekeerd? 
Arrondissementsvoorzitter Christiane 

Genbrugge bood de militanten de mo
gelijkheid om uideg bij de resoluties te 
vragen. Inhoudelijke amendementen 
zouden later besproken worden. VU-
parlementslid/efl«-MaWe Bogaert gaf des
kundige verduidelijking. Bogaert is een 
politicus in hart en nieren en kon het dan 
ook met laten om af en toe zijn per
soonlijke mening te ventileren. De mi
litanten waren niet mmder politiek be
wust. Wie om uitleg vroeg, begon vaak te 
interpreteren en opmerkingen weer te 
geven zodat dan toch af ten toe in
houdelijke discussies ontstonden. Oever
loos werden deze niet, mede dankzij de 
gepaste begeleidmg van de arrondisse
mentsvoorzitter en de alerte tussenkom
sten van VU-fractieleider in het Vlaams 
parlement Paul van Grembergen. 

ADMINISTRATIE 

Er werd heel wat verduidelijking ge
vraagd bij het hoofdstuk "Democratie en 
Administratie". De wijze waarop de ad
ministratie werkt, ligt velen na aan het 
hart. De oprichting van een sociaal loket 
werd door iedereen toegejuicht. Bogaert 
wees erop dat een sociaal loket niet kan 
worden gelijkgesteld met een Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
(OCMW). De taak van een sociaal loket is 
veel ruimer, want het zou instaan voor de 
uitbetaling van alle soorten vergoedingen 
(werkloosheid, ziektebriefjes). Resolutie 
1.2. bepaalt dat het sociaal loket de rol 

van de verzuilde vakbonden overneemt. 
Iemand vroeg of dit ook voor de niet-
verzuilde of neutrale vakbonden geldt, 
waarop instemmend werd geantwoord. 
Eigenlijk stuurden de meesten aan om de 
zin uit de resolutie weg te laten. Ze zou 
immers laten uitschijnen dat vakbonden 
moeten ophouden te bestaan. 
Paul van Grenbergen: „Dat ligt niet in de 
bedoeling. Wij zijn zeker niet tegen vak
bonden gericht. Ze kunnen immers een 
uitstekende functie uitoefenen als ze zich 
tot hun essentiële rol beperken, namelijk 
de belangenbehartiging van de arbeiders 
en bedienden en niet het uitbetalen van 
vergoedingen." 

Jean-Marie Bogaert meende dat de cen
trale ombudsdienst (1.3) inhoudt dat de 
burger in één locatie in iedere gemeente 
voor elke overheidsinformatie terecht 
kan zonder dat hij of zij "doorverwezen" 
wordt. Velen vroegen zich af hoe dat in de 
praktijk kan worden gerealiseerd. De 
meeste militanten vonden het wel on
zinnig om ambtenaren om de haverklap 
bij te scholen en wilden weten wat onder 
"sociale en maatschappelijke vaardighe
den" moet worden verstaan (1.4). De 
oprichting van een coördinatiecommissie 
die onder meer zou moeten instaan voor 
het "eenvormig gebruik van juridische en 
administratieve begrippen" vond men 
over het algemeen onnodig (1.5). Het zijn 
de wettenmakers die in de de eerste plaats 
een woordgebruik moeten hanteren die 
elke burger begrijpt. "Kabinetten afslan
ken" (1.9), zo merkte Bogaert op, be
tekent dat deze uit niet meer dan tien 
personen mogen bestaan. Iemand vond 
het gepaster kabinetten gewoon af te 
schaffen, zeker omdat in een verdere 
resolutie de uitvoerende macht tot een 
mimmum beperkt wordt. 

ECONOMIE 

Wat in het hoofdstuk "Democratie en 
Economie" staat verwoord, ontlokte heel 

wat bedenkingen uit. Vooral de resoluties 
handelend over "Globalisering en mon
dialisering" deed veler wenkbrauwen 
fronsen. Het taalgebruik is te wollig. In de 
resoluties 2. 1 tot en met 2.3., zo be
weerden velen, staan geen concrete voor
stellen vermeld. Iemand vergeleek re
solutie 2.4. met een roman. Resolutie 2.7. 
zal tijdens het nakende congres vast en 
zeker tot heel wat discussie leiden. Alvast 
Jean-Marie Bogaert stak zijn verbeten 
kritiek niet onder stoelen of banken. Een 
militant mocht op algemene instemming 
rekenen toen hij opmerkte dat in het 
hoofdstuk nagenoeg met geen woord 
over het beleid ten aanzien van KMO's 
wordt gerept. „Democratie begint aan de 
basis", zo merkte hi] op, terwijl iemand 
anders daaraan toevoegde dat ook het 
onderwijs - als motor van een welvarende 
economie - stiefmoederlijk werd behan
deld. 

POLITIEK 

Allicht zijn de resoluties betreffende "De
mocratie en Justitie" zo technisch, dat 
nagenoeg niemand het initiatief nam om 
uitleg te vragen. De arrondissemtsvoor-
zitter las de resoluties in vijf minuten 
voor. „Voer voor advocaten en magi
straten", fluisterde iemand ons toe en 
daarmee was de kous af 
Het hoofdstuk "Democratie en Politiek" 
wekte meer animo op. In resolutie 4.1 
staat dat de VU voor een parlementaire 
democratie met een republikeinse be
stuursvorm pleit. „Waarom wordt geen 
gewag gemaakt van een Vlaamse repu
bliek?", riep iemand vanuit de zaal, „is 
het werkelijk nodig om dat thema zo 
omfloerst te behandelen? De VU heeft 
toch voor onafhankelijkheid gekozen?" 
Daarop ontstond een tactisch-strategi-
sche discussie tussen Van Grembergen en 
Bogaert. De eerste was van mening dat 
het repubUkeinse principe de voile aan
dacht moet krijgen. Als er een republiek 

wordt ingevoerd, zal België automatisch 
verdwijnen. Bogaert redeneerde net om
gekeerd : „Het is beter dat eerst België 
verdwijnt, dan zal er wel een Vlaamse 
republiek ingevoerd worden." Beide par
lementsleden - gesteund door hun res
pectieve arrondissementen - verzetten 
zich evenwel tegen de rechtstreekse ver
kiezing van de regeringsleider (4.4). 
Dat het ontkoppelen van migrantenstem
recht aan de nationaliteitsvereiste (4.9) 
tot emotioneel geladen meningsverschil
len zal leiden is, zoals reeds in Limburg 
aangetoond, overduidelijk (WIJ, 25 sep
tember 1997). In Gent stonden de jon
geren tegenover de ouderen. VUJO-Gent 
IS van mening dat aan het stemrecht zelfs 
geen voorwaarden als taalkennis kan 
worden gekoppeld. Bogaert onder
streepte formeel dat deze resolutie niet 
voor "VU-Brussel" is geschreven. De jon
geren vonden het ook eigenaardig dat 
niet over de afschaffing van de stemplicht 
wordt gesproken. „Dat zou een oplossing 
voor het probleem kunnen inhouden" zo 
werd betoogd. De discussie ging de foute 
kant op toen een aanwezige opstond en 
dreigde zijn lidkaart terug te sturen als de 
resolutie aanvaard wordt. Paul van Grem
bergen loste het incident diplomatisch 
op. 

De Gentse schepen Lieven Decaluwe, tot 
slot, verwonderde er zich over dat in het 
behandelde hoofdstuk niets over Europa 
staat vermeld, terwijl in het economische 
luik de globalisering en mondialisering 
een volwaardig onderdeel vormt. Wat 
Decaluwe aanhaalde mag - alvast voor 
wat het Gentse arrondissement betreft -
als een gedeelde kritiek worden be
schouwd. De militanten hadden het vaker 
over wat niet in de resoluties staat ge
schreven, dan over datgene wat er wel in 
staat. 

(evdc) 
Op de foto: sfeerbeeld van het vorige 
W-ledencongres. 1 
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Tijdens de gemeenteraad van 30 sep
tember heeft de vierkoppige VU-fractie 
mooie punten gescoord. Bij het vast
stellen van de nieuwe personeelsformatie 
hekelde raadslid Caudron het on-beleid 
van de CVP-VLD-meerderheid op het 
gebied van Ruimtelijke Ordening, Ste
denbouw en Leefmilieu. 

NOC MEER... 

Het gedoogbeleid bij ontelbare bouw
overtredingen en natuurschendingen 
werd nogmaals aangeklaagd. Dat de 
dienst Leefmilieu onderbemand is, be
wijst de erbarmelijke staat van wandel-
wegen die bij wijlen ontoegankelijk zijn 
door distels en netels die er welig tieren. 
De VU-fractie was ook de enige die 
uitgebreid het nieuw administratief per
soneelsstatuut van de gemeente besprak. 
Caudron herinnerde aan zijn vroegere 
interpellatie over het depolitiseren van 
het personeelsbeleid, waar de meerder
heid omwille van de politieke benoe
mingen toen niet van wilde weten. 
Op zijn aandringen werden in het nieuwe 
statuut de bekwaamheidsproeven vervan
gen door vergelijkende examens voor een 
onpartijdige jury afgenomen. Samen met 
onze gelukwensen stelden wij dat de VU 
ook vanuit de oppositie het beleid kan 
ombuigen naar een nieuwe politieke cul
tuur. Wij zullen nauwlettend toekijken 
hoe dit nu in de praktijk verloopt... 

„De Kempen is 
niet alleen de cvP!" 

Op 9 Oktober 1997, vernam het Arr. bestuur van de 
Volksunie dat de voorzitter van de Vlaamse regering, 
minister-president Van den Brande, overleg pleegde 
met de CVP-burgemeesters van het arr. Turnhout 
omtrent de verbrandingsoven die gevraagd wordt 
door het iOK. We betwisten het recht van CVP-politlcl 
niet, dat zij onder elkaar overleg plegen over politieke 
thema's binnen hun partijstructuren. Als echter de 
premier van de Vlaamse regering, die scherprechter 
moet spelen In dit dos'sier, de burgemeesters omwille 
van hun functie raadpleegt, is dat een politiek feit en 
getuigt dit van misprijzen ten overstaan van de 
burgemeesters van andere politieke partijen. Dit is des 
te meer te verwerpen omdat eventuele implan-
tlngsplaatsen juist gelegen zijn in gemeenten van 
niet-CVP-burgemeesters. De CVP moet weten dat 
deze handelswijze ertoe leidt dat bij de eventuele 
installatie van de verbrandingsoven in de Kempel, 
deze oven het etiket van „CVP-oven" zal meekrijgen. 
De loyaliteit van de VU-burgemeesters in de Kempen 
ten opzichte van het IOK heeft hiermede een flinke 
knauw gekregen' 

Klara Hertogs, Arr. secretaris 
'^.^mw^<'f 

VU haalt slag thuis 
in Erpe-i\/lere 

^ UIT DE REGIO ^ 

...GROEN KIJKEN 
Bij de realisatie van het geplande KMO-
gebied aan de Oudenaardse steenweg 
kwamen zowel de VU-raadsleden Chris
tina Smekens, Erwin De Jonge als Jan De 
Vuyst gepast tussenbeide. Zij stelden dat 
de bufferzone volledig op het KMO-
gebied zelf moet ingeplant worden en dat 
er dus niet mag geraakt worden aan de 
tuinen van de aangelanden. Zij verweten 
het bestuur veel te lang te wachten met de 
infovergadering om de ongeruste buurt
bewoners de juiste toedracht te laten 
kennen en de gemoederen te bedaren. 
Ook bij het Sociaal Impulsfonds leverde 
Jan De Vuyst de gepaste kritiek en po
sitieve voorstellen. 

AFDELINGSLEVEN 

Zondag 5 oktober werd het jaarlijks VU-
eetfèstijn in Ottergem door bijna duizend 
bezoekers overstelpt. Na de succesrijke 
reis van 18 september naar Val-Saint-
Lambert en Voeren, ingericht door FW, 
de gepensioneerden en het FVK-Roden-
bachfonds, mag gezegd worden dat onze 
afdeling leeft, groeit en bloeit. 
Onze voorzitter Patrick Verbestel is nu al 
druk in de weer met de voorbereiding van 
de tweede kerstmarkt die doorgaat op de 
prachtige hofstede van Jan en Alma De 
Vuyst in Aaigem en wel op 20 en 21 
december a.s. 

Amper vier dagen na haar actieve rol in de 
gemeenteraad heeft Christina Smekens 
het leven geschonken aan een flinke 
dochter Evelien. 
Proficiat en welkom! 

Jan Caudron 

De Haan: 
Kiëan— 
voor Koerden 
Morgen vrijdag 17 oktober houdt het 
Vlaams Internationaal Centrum een in
zameling van oude kledij en schoenen in 
De Haan, Wenduine, Klemskerke en Vlis-
segem. Met de opbrengst wordt de her
opbouw ondersteund van de Koerdische 
dorpen in Noord-Irak, die door oor
logsgeweld zijn vernield. Een soortgelijke 
actie die vorig jaar plaatshad in De Haan, 
werd een succes. 

Er worden geen speciale zakken gebust 
voor deze actie. De inwoners worden 
verzocht gewone zakken of dozen buiten 
te plaatsen. Het is wel oppassen geblazen 
op die plaatsen waar er huisvuilophaling 
is... De ophaling van kledij en schoenen 
gebeurt vanaf 9u. 

De actie wordt gesteund door Europees 
parlementslid Jaak Vandemeulebroucke 
en door provincie- en gemeenteraadslid 
Wilfrred Vandaele. 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 17 Okt. DESTELBERCEN: 

Vlaamse vis- en mosseifeest. Vanaf 
19U.30. Deelname 450 fr. Om 22u. gevolgd 
door gezellig samenzijn met dans. Voor 
info (plaats van het gebeuren) en inschrij
ving: Jean-Pierre Roosen {228.99.12). 

Za. 18 Okt. AALST: Stop de ar
moede... Stop thufstóosheld! Weekeinde 
in het kader van de werelddag tegen 
extreme armoede. Van 10 tot I8u. ani
matie en informatie in de Galerij Pieter Van 
Aelst, Kattestraat. M.m.v. solidarlteitskoor 
Dwarsbalk, toneelgroep Acro. Op zondag 
19 otct. , om 9U.30 in De Werf: Acade
mische zitting ingericht door het Priester 
Daensfonds. M.m.v. Jan Caublomme en 
een panelgesprek tussen Aalsterse ver
enigingen. Gratis deelname. 

Za. 18 okt. ASSENEDE: KoerdiSCh-
Vlaamse info- en animatie-avond. Om 20u. 
in 't Leeuwke, Diederikpiein-. M.m.v. Der-
wfch Ferho (voorzitter Koerdisch Insti
tuut), Jean-Pierre Roosen en mazikanten 
van het Koerdisch instituut. Gratis koffie 
of Koerdische thee met koekjes. Gratis 
toegang, (nfo: Eüenne Van de Velre 
(375.83.16) of Lucienne Sienack 
{573.64,59). 

Dl. 21 Okt. AALST: Algemene le
denvergadering in het Volksunie-secre
tariaat, A. Uènartstraat 17a (dichtbij sta
tion)., ledereen wordt verwacht vanaf 
19u.50.0rg.:VU-Aalst. 

U. 2S okt. NEVELE:Herfstfeest 
van VU-Nevele. Mossel- en warme rib-
betjesfesttjn in zaal Novy. Deelname 500 
fr. p.p. Gastspreker is prof. A. Evrard en 
dichter Roni Ranke, inschrijven bij Hugo 
Verhaeghe (09/371.65.93), Olaf Evrard 
(09/371.94.26 Of Mlchel Roelants 
(09/571.62.68). 

ZO. 2 H0¥. ZOTTECiM: Wandel 
tocht. Vertrek om 14u. parking De Muze. 
Tocht langs Velzeke, Strijpen, Sint-Goriks. 
Met bezoek aan Gallo-Romeins museum. 
Org.: vu-Zottegem. 

vr. 7 flov, OOSTAKKER: Oespreks-
avond met Paul van Grembergen over de 
noodzaak van een onafhankelijk Vlaan
deren en de rol van de VU daarin. Om 20u. 
In Café de Spiegel, Oostakk§rdorp 8. Org.: 
vu-St.-Amandsberg/oostakker 

Do. 1S nov. AALST: Gespreks-
avond met Jan Caudron over,,Misbruiken 
in de geneeskunde". Om 20u. in de Trouw
zaal, stadhuis, Grote Markt te Aalst. Vrije 
toegang. Org.: DF-Aalst. 

vr. 21 no». DEiNZE: Affiches-ten-
toonstelling. Opening en voordracht om 
19U.30 in de kelder van de Bibliotheek,* 
Markt. Open op 21, 22 en 23 nov. Org.: 
Rodenbachfonds-Goossenaertskring. 

vr. 28 nov. NEVELE: Optreden van 
troubadour Johan Vandenberghe. In zaal 
Kameleon te Nevele-Landegem. Gastspre
ker is Chris Vandenbroeke. Inkom 180 fn, 
wk 150 fr Org.: Vlaamse Vriendenkring 
Groot-Nevele. Kaarten bij Hugo Ver
haeghe (09/371.65.93), Olaf Evrard 
(09/371.94.26 Of Michel Roelants 
(09/371.62.68). 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 16 Okt. BRUCCE: Willy 

Kuijpers spreekt over ,,Humor uit mijn 
politieke loopbaan". Om 15u. In De Gulden 
Spoor, 't Zand 22. Org.: Informatlva vzw. 

Vr. 17 okt. DAMME: Bert Anciaux 
spreekt over zijn leven, werk en gevoe
lens... Om 20u. in de gezellige bar van 
Cultureel Centrum Rostune, Stations
straat 13 te Sijsele. Org.: VU-Damme. Info: 
050/35.90.51. 

Za. 18 okt. lEPER: Gezinsfeest. 
Vanaf 19u. in zaal ,,Cieper", wijk St.-Jan. 
Aperitief, 1/2 kip met frieten (350 fr.). 
Org.: Vlaamse Vrouwen leper en VU-arr 
leper. 

ZO. 19 Okt. ZWEVECEM: Jaariijks 
ledenfeest (Beenhesp met fijne groenten, 
aardappelen in roomsaus of koude schotel 
met frietjes op inschrijving). Vanaf 12u. in 
zaal Boldershof Harelbeekstraat 25. Gast
spreker: Paul Van Grembergen. Deelname 
400 fr (1 cons, inbegr), -lOj. gratis. Org.: 
vu-zwevegem en Vlaamse Kiub Groot 
Zwevegem. Inschrijven bij bestuursleden. 

Wo. 22 Okt. BRUCCE: Diamontage 
,,Bodensee - een romantisch avontuur" 
door A. Menschaert. Om 14u. In de Mag-
dalenazaal, violierstraat 7. Na de montage 
is er koffietafel voorr wie dit wenst Org.: 
WVC-Brugge-Zuid. 

WO. 22 Okt. ROESELARE: V-Club 
voor kinderen van 6 tot I2j. Het maken 
van een zaadschitderij. Van 13u.30 tot 
16U.50 in zaal 't Laag Plafond, Caaipers-
straat 2, Org,: Vlanajo-West-Vlaanderen. 

vr. 24 Okt. iZECEM: Kleinkunst-
avond met Miei Cools. Om 20u. in het 
Muziekauditortum, Kruisstraat,te izegem. 
inkom 250 f r Vvk. 200 fr. (bij comité-leden 
en in het Vlaams Huis). Org.: Vlaams Zo-
merfeest-Comité. 

&>. 2 nov. DEERLIJK: Mossetfes-
tijn (of koude schotel) met frietjes. Vanaf 
11U.50 in D'lefte. Deelname: 450 f r In
schrijven bij bestuursleden. Org.: vu-
Deeriïjk. 

WO. S nov. I2ECEM: V-Ciub voor 
kinderen van 6 tot 12J. Het maken van èen 
fotolljstvan 13U.30 tot 16u.30 In De 3 
Gezellen, Mentenhoekstraat. Deelname: 
100 fn Org.: Jeugddienst Vlanajo West-
Vlaanderen. 

DO. 6 nov. BRUGGE: Jan Loones 
over,,België en het vorstenhuis". Om 20u. 
in De Gulden Spoor 't Zand 22 te Brugge. 
Org.: informativa. En niet op 20/11 zoals 
eerst vermeld! 

Vr. 7 nov. OOSTENDE: Johan Sau-
wens over de Vlaamse Staatshervorming. 
Om 20u. in De Vlasschaard, Oud strijders
plein 5 te Stene/Oostende. Org.: VU-
Groot-Oostende. 

Wo. 12 nov. ROESELARE: V-Club 
voor kinderen van 6 tot I2j. Het maken 
van een adventskalender Van 13u.30 tot 
16U.30 in zaal 't Laag Plafond, Caaipers-
straat 2. Deelname lOO fr Org.: Vlanajo 
West-Vlaanderen. 

WO. 19 nov. ROESELARE: V-Ciub 
voor kinderen van 6 tot I2j. Wolfesöjn. 
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Van 13U.50 tot 16U.30 in zaal 't Laag 
Plafond. Gaalpersstraat 2. Deelname: 100 
fr. Org.: Vlanajo West-Vlaanderen. 

WO. 26 nov. IZEGiM: V-Club vOOr 
kinderen van 6 tot 12j. Het maken van een 
brievenhouder. Van 13u.30 tot 16u.30 In 
De 5 Gezellen, Mentenhoekstraat. Deel
name: 100 fr Org.: Vlanajo west-viaan-
deren. 

VLAAMS-BRABANT 
Vr. 17 Ofct. OUD-HEVERLEE: 2de 

Praatcafé: met Vlaams volksvertegen
woordiger Gerda Raskin en Bestendig Af
gevaardigde Herman Van Autgaerden 
over hun werk en plannen. Zij gaan in op 
uw vragen en suggesties. O.l.v. Willy 
Kuijpers. Om 20u. in Ontmoetlngcentrum, 
Bierbeekstraat 8b te Blanden. info: Crska 
Proost, 016/47.13.23. 

Za. 18 okt. RUISBROEK: Boeren 
kermis (stoemp, kip, gegarneerd varkens
gebraad en andere boerenkost). Van 17 
tot 22u. in Parochiekring, Kerkstraat 51. 
Ook op 19/10 van 12 tot 17u. Org.: VU-
Rulsbroek. 

Zo. 19 Okt. ZEMST: Eetmaal van 
VU-Zemst. Van 11u.30 tot 19u. (doorlo
pend) in zaal prins Leopold. Speetallteit: 
steak op verschillende wijzen. 

Vr. 24 Okt. OVERUSE: Debatavond 
,,Het woonbeleid in de Rand". Panel: mi
nister 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.: R/K-
Rode nbachfonds Vlaams-Brabant i.s.m. 
Vorming en Gemeenschap en Masereef-
fonds. 

za. 25 Okt. JETTE: 2de Kaas- en 
Wijnavond van VU-Jette. Vanaf 18u. in 
gemeenschapscentrum Bsegem, Leo
pold I-straat 329. 

Za. 2S okt. BVIZINCEN: Pensen-
kermis van VU-Bulz»ngen. Vanaf 17u. in de 
Don Boscozaal. Aisembergsesteenweg 
(achter de kertc). Met o.m. pensen, ko-
ninglnnehapje, biefstuk. Ook op 26/10 
vanaf 11 U.30. 

Za. 2$ (Hrt. OVERUSE: CoHoquium 
,.De gevolgen van het Europees stem
recht voor de gemeenten in Vlaams-Bra
bant". Om 14u. tn CC Den Blank (Schouw
burgzaal), Begijnhof 11 te Overijse, M.m.v. 
Etienne Van Vaerenbergh (VU), Leo Peet
ers (SP). Guy Vanhengel (VLD), Herman 
Sulkerbuyk (CVP), David Vits (WB-OW) 
Lode Van Oost (Agaiev). Moderator: Bruno 
Huyghebaert. 

WO. 29 okt. TERVUREN: Debat
avond over vrouwen en kindermishan
deling en de werking van vrouwenvlucht-
huizen, met Kristien Provost (medewerk
ster vrouwenvluchthuis, Leuven). Om 

. 13U.50 in Taverne De Kroon, Kerkstraat i . 
org.: PVV-nationaal, info: 09/223.38.83. 

WO. 28 Okt. BRUSSEL: Actie 
van VUJO aan de AFCA-Wapenbeurs. 
Om 16U.30 aan het Congressenpaleis, 
Coudenberg (Brussel-Centraal). Meer 
infO: VUJO (Kate - 02/217.63.28 Of 
219.49.30) Of Forum voor Vredesaktie 
(02/648.75.83), 

Za. 15 nov. GRIMBERGEN: VU-
Groot-Grimbergen nodigt iedereen van 
harte uit op zijn jaarlijkse Kaas- en Wijn-
avond. Afspraak om 20u. irj het boven-
zaaltje van het Fenikshof. 

LIMBURG 
vr. 14 nov. GENK: Debatavond 

"Vlaanderen onafhankelijk? Ja, maar wat 
met Brussel en onze financiën? "Sprekers: 
Johan Sauwens (Vlaams parlementslid), 
Bernard Daelemans (Meervoud), Frans 
Crols (Trends). Om 20 u. in het Cultureel 
Centrum van Genk (Zaal 2). Org: VUJO-
Llmburg. Meer info: Frank Itsbroux 
(011/23.54.99) of Romain Martin 
(014/41.05.56). 

ANTWERPEN 
Do. 16 Okt. KAPELLEN: De Vrouw 

met de billen blootl Debatavond over de 
vrouw in de reclame en de media. M.m.v. 
Marijke Coornaert (UlA - ZORRA), Johan 
Hellemans (RUCA) en Christel De Jonghe 
(WL/BBDO). Om 20u. In Jeugdcentrum 
,,Den Biz", Eikendreef 3 te Kapellen. Bij
drage: 100 fr Org.: FW-Kapellen. Mannen 
en jongeren ook welkom. 

Vr. 17 okt. LIER: Fons Borginon 
spreek over „Vlaanderen en het buiten
land". Om 20u. in VNC - Bertarij 80 te Lier. 
ledereen welkom. Org.: vu-Lier. 

01. 21 okt. TURNHOUT: Jan Cau-
dron over ,,De sociale zekerheid in een 
nieuwe medische cultuur". Om 20u. in 
Warande. Keldercafé. Org.: Vlaamse Kring 
Turnhout i.s.m. VCLD. 

WO. 22 Okt. EDECEM: Debatavond 
over vrouwen en kindermishandeling en 
de werking van vrouwenvluchthuizen. 
met Ingrid Kerremans (medewerkster 
vrouwenvluchthuis, Antwerpen). Om 
19U.30 tn Het Elzenhof, Kerkplein 3. Org.: 
FW-nationaal. info:09/223,38.83. 

Vr. 24 Okt. iDiOÊWl: Gespreks-
avond met voorzitter Bert Anciaux. Om 
2ÖU.30 in zaal Elzenhof, Kerkplein (Mo-
lenveld) te Edegem. Inkom vrij en ie
dereen welkom. Org.: vu-Edegem. 

Vr, 24 okt. KALMTHOUT: VU-
avond met Koud Buffót en dessertertbaar 
(600 fr.). Gastspreker: Annemie Van de 
Casteele. Tombola: Pentium Multl-medïa 
computer als hoofdprijs. Om 19u.30 in 
Parochiezaal Heide. Niet-eters welkom 
vanaf 22u.50. Info en inschrijving: Koen 
Schiltz (666.86.81) en Patrick Cools 
(66.52.19). 

zo. 26 Okt. BERCHEM: Familie
feest met panne(n?)koeken en Vlaamse 
volksspelen. van I4u.50 tot I8u. in pa
rochiecentrum H. Sacrament, Helder
straat 57. Info en infschrijving: Thea Van 
Gelder (321.19.86) of Fons Borginon 
(281.48.67). Org.: VU-Berchem i.s.m. 
Vlaamse Kring Berchem. 

Ma. 24 nov. MECHELEN: Opvoe
ring musical ,,De Witte". Om 20u. in MMT, 
Hanswijkstraat 63. Plaatselijk VU-be-
stuurslid en hoofdacteur Roger Van Dijck 
speelt pastoor Munte. Ook op 26/11 om 
I5u. Info: 015/24.80.86. Reservaties: 
015/42.25.44. 

WO. 26 nov. TURNHOUT: Kris Van 
Dijck spreekt voor Vlaamse Kring Turnhout 
in Keldercafé om 20u. Org.: i.s.m. vCLD. 

vr. 28 nov. BERCHEM: Kwis van 
Vlaamse Kring Berchem. O.l.v. Bob Bol-
sens. Om 20u. in Cultureel Centrum Ber
chem. Driekoningenstraat 126. Deelname 
100 f r p.p., ploegen van max. 6 pers. 
Inschrijven bij Thea van Gelder (321.19.86) 
tot 25/11. 

Tijdens het weekeinde van 23 en 24 
augustus jl. organiseerden de vereni
gingen die in het Izegemse Vlaams Huls 
hun vast stek hebben, voor de 12de 
keer het Vlaams Zomerfeest. 
Sedert een paar jaar staat een sterk 
vernieuwde en dynamische ploeg, 
o.l.v. LUC Guillemin, in voor alle prak
tische beslommeringen die met der
gelijke organisatie gepaard gaan. 
Het werd een schitterende twee
daagse, met als hoogtepunten de 
grandioze jeugdf uif - met Studio Brus-
sel-DJ's Gerrit Kerremans en Saskia -en 
het minivoetbaltomooi, waarvan de 
finale gewonnen werd door de ploeg 
van het Vlaams Huis zelf. Ook de kin-
deranimatienamiddag en de reuze
barbecue vielen in de smaak. 
Voor het eerst reikten de organisa
toren een prijs uit aan een VZF .een 
,,Vlaams Zomerfeest-Fanaat". Die eer

de organisatoren zeggen zelf dat het 
elk jaar een eigenzinnige keuze zal 
worden! - viel Joris De Gussem te 
beurt. Joris was jarenlang de gewaar
deerde gastheer voor het complete 
Zomerfeest-gebeuren. 
We zien hem op de foto - in een 
passende ,,uitrusting" - klaar om de 
aftrap te geven van de retro-voet
balmatch, die betwist werd tussen 
twee ploegen,,veteranen" van de eer
ste Vlaams Huls-generatie. Willy Doop, 
voorzitter van de plaatselijke VU-af-
deling, staat klaar om een en ander 
sportief „in goede banen te leiden". 
En tot slot er nog even op wijzen dat 
het Comité Vlaams Zomerfeest op vrij
dag 24 oktober a.s. een kleinkunst-
avond met Miei Cools organiseert. 
Deze gaat door in het muziekaudi-
torium. Kruisstraat te Izegem en begint 
om 20u. 

Limburgs milieu; en 
natuureducatief netwerk opgericht 

in Limburg lopen talloze initiatieven 
om de bevolking te informeren en te 
sensibiliseren voor natuur en milieu. Er 
zijn de verschillende verenigingen die 
geleide wandelingen organiseren in de 
reservaten waar zij het beheer voeren. 
Er zijn een achttiental natuurcentra 
waar het publiek geïnformeerd wordt 
over de natuurwaarden in een gebied, 
en waar scholen terechtkunnen voor 
educatieve uitstappen. Er is de grote 
groep natuurgidsen die zich overal in 
de provincie inzet, en die ook zorgt 
voor opleiding en vorming. Er is een 
provinciale dienst die zich met de ma
terie bezighoudt (Provinciaal natuur
centrum). 
Ook gemeentelijke milieudiensten ne
men initiatieven om de lokale bevol
king te sensibiliseren rond de milieu
problematiek (afvalbeheersing, alter
natief wegbermbeheer). tenslotte ge
beurt er ook in het onderwijs heel wat 
rond natuur- en milieueducatie 
(NME). 
Gedeputeerde Frieda Brepoels: „in 
de NME-sector Is het belangrijk dat er 
lokaal gewerkt wordt en dat er een 
veelheid Is aan creatieve projecten. Het 
kan echter niet dat Iedereen op een 
eilandje zit te werken, zonder te weten 
wat de ander doet. Samenwerking is 
essentieel om geen dubbel werk te 
doen, om elkaar te inspireren met 
Ideeën, en vooral om zich naar de 
gebruiker toe als een samenhangend 
geheel te profileren. Uiteindelijk wer
ken deze mensen toch allemaal aan 
hetzelfde doel: de bevolking betrek
ken bij de natuur." 
Om deze samenhang te bevorderen 
heeft de provincie Limburg onder im
puls van Frieda Brepoels een netwerk 
opgericht: Het Limburgs milieu- en na
tuureducatief netwerk (LIMNET). Be
doeling is alle actoren in het NME-
werkveld samen te brengen, de kwa
liteit in de sector te bevorderen, en het 
aanbod naar buiten toe meer bekend
heid te geven. LIMNET werd in 1996 
opgericht en ondertussen zijn er al heel 

Frieda Brepoels 

wat initiatieven genomen. De werk
groep ,,Natuurcentra" komt geregeld 
samen voor overleg; de werkgroep 
,,onderwijs" heeft gewerkt rond de 
nieuwe eindtermen voor NME. De pro
vincie Limburg heeft een samenwer
kingsakkoord gesloten met de werk
groep Limburgse natuurgidsen om de 
gidsenwerking beter te structureren. 
Binnenkort gaat er een Interlimburgse 
NME-dag door om ook de samenwer
king met Nederlands Limburg vorm te 
geven (12 november in Bokrijk). 
Om al deze waardevolle initiatieven te 
coördineren heeft gedeputeerde 
Frieda Brepoels een stuurgroep op
gericht die voor het eerst samenkwam 
op 8 oktober In de stuurgroep zitten 
vertegenwoordigers van alle NME-ac-
toren (onderwijs, natuurcentra, na
tuurgidsen, natuurverenigingen, over
heid). 
Bedoeling van de stuurgroep is de 
grote lijnen uitte zetten voor het NME-
beleid, de werking van de verschil
lende geledingen op elkaar af te stem
men en nieuwe ideeën.en impulsen te 
geven. 

c& Info over LIMNET: Het Groene Huis, 
Domein Bokrijli, 3600 Genk. Tel. 
011/23.27.66. 

•JÜSm 

Hierboven: 
delste 
vz-Fanaat 
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Ons e-mailadres 

reciactie@vprti.be 
Ons weekblad Is ook vla e-mail bereikbaar. Hebt u 
vragen, wilt u iets kwijt (een lezersbrief of een opinie, 
een mededeling voor de activiteitenkalender, enz...) 

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

Kostuums 
naar maat 

' M. \ HERENK L E DING 

f V^rmees 
J L /' Steenhouwersvest, 52 

^ - ^ ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden 

inWU? 

Bel dan vandaag nog 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 

SPECIAUTEIT 
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 

ONZE DEMOCRATIE IS ZIEK! 
TyTj AAR hoe geiiNen we ze? Standpunten, het tijdschrift Kan h^Jgaams 
jJJ Nationaal Studiecentrum, maald de diagnose van de maatschuipe-
lijke malaise in fustitie, economie en administratie. Meteen worde| 
enkele remedies gesuggereerd. Een niette missen dossier! 

\ï/ OOR een jaarabonnement op standpunten (vier dossiers) betaa 
300 frank, te storten op rekeningnunpD|n5-0259801-18 van 

j(n|pi!uieen los nmlmiy^taai' Vlaams nationaal studiecel 
lOOfianl 

2de Ruilbeurs over 
Vlaamse Beweging 

Op zondag 19 oktober 1997 gaat van 
9 tot I7u. in feestzaal Nllanta, Kes-
selsesteenweg 38 te 2560 Nijten de 
tweede ruilbeurs over de Vlaamse 
beweging door. 
De Vlaamse beweging kent een brui
sende geschiedenis, gemaakt door 
ontelbare Vlamingen (schrijvers, 
kunstenaars, komponisten, politici 
en gewone militanten). Zij organi
seerden zich in bewegingen, par
tijen, actiegroepen, jeugd- en stu
dentenorganisaties en kwamen sa
men op allerlei politieke en culturele 
manifestaties. Hierbij werden ontel
bare tijdschriften, boeken, brochu
res, affiches zelfklevers, kalenders, 
vaantjes, (toegangs)kentekens en 
ander propagandamateriaal uitge
geven. Op deze ruilbeurs krijgen de 
vele Vlamingen die interesse hebben 
voor de geschiedenis van hun 
Vlaamse beweging de gelegenheid 
bij uitstek om hun verzameling te 
vervolledigen. Want naast de reeds 
genoemde uitgaven, vindt men er 
ook. doodsprentjes met AW-WK of 
berkenkruis, postkaarten, tekenin
gen, muziekpartituren, foto's en al

les wat ook maar van ver of dichtbij 
met de Vlaamse beweging te maken 
heeft. 
Er Is tevens een tentoonstelling over 
de IJzerbedevaarten, samengesteld 
door Karel van Haerenborgh en een 
videovoorstelling van De heksen van 
Komen. 
Inkom 50 fr, de opbrengst van deze 
ruilbeurs is volledig ten voordele van 
het Vlaamse schooltje te Komen. 
Geïnteresseerde kandidaat-stand
houders kunnen zich wenden tot 
onderstaande telefoonnummers. 
Om elke polemiek te vermijden, is 
het organisaties niet toegestaan 
acuteel propagandamateriaal aan te 
bieden. Daar dit geen militariabeurs 
IS, zijn met betrekking tot de Tweede 
Wereldoorlog, enkel die zaken wel
kom, die onmiddellijk verband hou
den met de Vlaamse inbreng. Het 
bestuur van de Vlaamse Verzame-
laarsknng houdt zich het recht voor 
aangebodden materiaal te weigeren 
en te verwijderen. 
os> Vlaamse verzamelaarsknng: Lode 

van Dessel (03/481.82.76) enjos Pte-
raerd (03/481.71.88). 
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Wat zun de gevolgen van Europees stemrecht? 
Onder het motto ,,De gevolgen 
van het Europees stemrecht voor 
de gemeenten in Vlaams-Bra-
bant" houdt Overijse 2002, de 
Vlaamse oppositiepartij, met de 
VU-afdeling Ovenjse in haar zog, 
een colloquium over dit onder
werp 
Dit gaat door op zaterdag 25 ok

tober 1997 om 14u. in het Cul
tureel Centrum Den Blank (de 
Schouwburgzaal), Begijnhof 11 te 
3090 Overijse 
Verlenen hun medewerking en be
antwoorden vragen uit het pu
bliek 
- Etienne Van Vaerenbergh (VU), 
volksvertegenwoordiger; 

- Leo Peeters (SP), Vlaams minis
ter, 
- Guy Vanhengel (VLD), volksver
tegenwoordiger, 
- Herman Suikerbuyk (CVP), volks
vertegenwoordiger; 
- David Vits(VVB-OVV), 
- Lode Van Oost (Agatev), volks
vertegenwoordiger. 

Moderator is BRTN-Journalist 
Bruno Huygebaert. Een onder
werp dat met alleen inwoners van 
Overijse en de andere gemeenten 
van Vlaams-Brabant in de ban 
houdt, maar In heel Vlaanderen 
aandachtig moet gevolgd wor
den 

Reiniillde Raspoet 
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Opdat er geen onduidelijkheid zou be
staan omtrent de afwijzing van het 
Vlaams-nationahsme liet kanunnik Jo
seph van der Meersch (1868-1952) een 
brochure verschijnen waarin de bisschop
pelijke vermaning nog eens toegelicht 
werd. De Brugse bisschop verklaarde te
vreden dat „het (boekje) een nauwkeu
rige uitleg is van Onze leering en van Onze 

bevelen. 

ZEDELIJKE MISDAAD 

Van der Meersch schreef o.m.: „De na
tionalistische politiek die de politieke 
ontbinding van België nastreeft, is een 
ongehoorzaamheid tegen het wettig bur
gerlijk gezag, omdat dit gezag door God 
verleend werd om het bestaan en de 
eenheid der Belgische staatsmaatschappij 
te behouden en om, in die maatschappij 
en door haar, het tijdelijk welzijn harer 
leden te bewerken; dezelfde nationa
listische politiek is een ongehoorzaam
heid tegen het kerkelijk gezag, omdat de 
kerkelijke overheid... deze politiek stellig 
veroordeelt en verbiedt." 
Verder bleek uit de brochure ook dat 
alleen de ontbinding van België als een 
„zedelijke misdaad" beschouwd wordt, 
terwijl de bestuurlijke scheiding niet in 
tegenstrijd is met de „onverdeelde een
heid van het vaderland". Van der 
Meersch schreef ook dat niet alleen de 
priesters, maar ook de leken „de bevelen 
van de bisschoppen moeten volgen". 
In die atmosfeer van afkeuring moeten 
wij het optreden van het kerkelijk es
tablishment zien. Want het bleef niet bij 
vermaningen en brieven. De dekens en 
pastoors moesten op stap gaan bij on
derwijzers die in katholieke scholen fun
geerden om hen te bedreigen met ontslag 
als zij zich verder bleven engageren in 
Vlaams-nationalistische organisaties. 
Heel concreet werden in sommige ka
tholieke scholen de onderwijzers in de 
loop van het jaar 1927 verplicht om een 
verklaring te ondertekenen waarbij zij het 
Vlaams-nationalisme afzweren. 
Drie West-Vlaamse onderwijzers hebben 
zich echter niet willen onderwerpen aan 
de kerkelijke bevelen en werden dan ook 
ontslagen: in 1927 Rudolf Claeys en 
Frans Sarre, in 1929 Jef Devos. 
Rudolf Claeys was een onderwijzer aan 
een katholieke school in Sint-Jan-ter-
Biezen, thans een gehucht van Poperinge-
Watou. Frans Sarre (1901-1987) gaf les in 
de H. Hartschool te Izegem. Op zondag 
18 juni 1927 liet de pastoor van de 
parochie hem roepen. Frans Sarre vroeg 
drie weken bedenktijd, maar kreeg op 27 
juni zijn ontslag, (zie WIJ, 27 febr. '97). 
Ook Jef Devos werd ontslagen omdat hij 
weigerde een verklaring te ondertekenen 
waarmee hij afstand deed van zijn po
litieke overtuiging. 

O p enkele uitzonderingen na waren de meeste 

Vlaams-nationalisten trouwe gelovigen, dat 

wist de Brugse bisschop maar al te best. Daarom 

stelde hij de keuze ook zo scherp, de Kerk trouw 

blijven betekende elke nationalistische activiteit 

laten varen. Het bisdom gebruikte daarbij de grote 

middelen. Haar stellingen waren te nemen of te 

laten: het waren bevelen! 

• VLAAMSE BEWEGING • 

MILITANT 
Na zijn aanstelling in de Broederschool 
van Menen spande Devos zich in om de 
Vlaamsgezinden van Menen te groepe
ren, bij de parlementaire verkiezingen 
van 20 november 1921 en van 5 april 
1925 trad hij op als propagandist voor de 
Vlaams-nationale partij. Devos had 
vriendschap gesloten met de toen in Me
nen wonende school-inspecteur Kamiel 
De Vleeschauwer (1873-1975). Deze was 
in 1925 betrokken bij de stichting van de 
West-Vlaamse tak van het Katholiek 
Vlaamsch Nationaal Verbond (KVNV). 
De Vlaams-nationalisten van Menen ver
gaderden in het huis van Devos en van De 
Vleeschauwer. 

het Nationaal Onderwijzerssyndicaat 

mag het dus niet verwonderen dat een 

sanctie tegen Jef Devos niet uitbleef. 

HET ONTSLAG 

Op vrijdag 24 mei 1929 - twee dagen 
voor de parlementaire verkiezingen van 
26 mei 1929 - werd Jef Devos uit zijn 
schoolklas geroepen en moest hij voor 
deken Huys verschijnen. Die vroeg hem 
de volgende tekst te ondertekenen: 
„De ondergeteekende verklaart al de 
voorschriften van het Bisschoppelijk re
glement stipt te zullen onderhouden en in 
alles o.m. in zake nationalisme, zich aan 
de leiding van Zijne Hoogwaardigheid te 
onderwerpen, de schriften der nationa-

„...kan men ons 
verplichten tot alles" 

In 1926 ging Devos samen met zijn 
Vlaams-nationalistische vriend Renaat 
Denolf op bezoek bij pastoor-deken Jo
seph Huys om hem mee te delen wat de 
bedoelingen waren van hun politieke 
activiteiten. Renaat Denolf (°1902) werd 
in mei 1940 als „verdachte" weggevoerd 
door Franse soldaten en zou zijn Vlaams-
gezindheid met de dood bekopen. 
Ten overstaan van deken Huys verde
digde Devos „de nationale staat die de 
eenig werkelijke goede was, omdat dan 
ook de staatsleiders uit het volk waren, 
geen vreemdelingen meer en geen uit
zuigers en niemand kan een volk met al 
zijn noodwendigheden begrijpen als hij 
niet een kind van dat volk was." 
De deken kon met de Vlaams-nationa
listische acties uiteraard niet akkoord 
gaan. „De katholieke partij heeft hier een 
lastige strijd te voeren tegen de soci
alistische en de liberale partijen en je zult 
de tweedracht, die de partij reeds ver
deelt, nog meer aanwakkeren". 
In 1927 werd op het Vander Merschplein 
een Vlaams Huis geopend na een optocht 
door de straten van de Vlaams-natio-
nalitische aanhangers. Jef Devos sprak 
vanuit het raam van het Vlaams Huis de 
aanwezigen toe. Eveneens in 1927 voerde 
Devos, samen met Ward Hermans, Je-
room Leuridan en Joris van Severen, het 
woord tijdens de „Vlaamse Anti-Mili
taristische Week". 

Hij hield ook talrijke voordrachten voor 
de afdelingen van het VNV en VOS. 
Kortom: Jef Devos, onderwijzer in een 
katholieke school, kwam er open en bloot 
vooruit dat hij een Vlaams-nationalis
tische militant was. In het licht van de 
hiervoor vermelde conflicten tussen de 
kerkelijke overheid en het Vlaams-na
tionalisme en gezien zijn artiviteiten in 

Monsigneur Waffelaert bisschop van 
Brugge. 

listen niet te lezen, naar hun vergader
plaatsen niet te gaan en zich te onthouden 
van elke handeling welke tegenstrijdig is 
met de voorschriften van de Diocesane 
overheid. 

Hij verklaart te weten, dat hij die zich 
daaraan niet wil onderwerpen zich in 
gevaar stelt zijn bediening te moeten 
verlaten". 

Alle onderwijzers van de Broederschool 
hadden de verklaring reeds ondertekend, 
maar Jef Devos weigerde. Op 28 juni 
1929 ontving hij zijn ontslagbrief, na
mens het schoolcomiteit getekend door 
pastoor-deken Huys. 
Voor Devos en zijn gezin was dit ontslag 
een drama. Hij was in 1921 gehuwd met 
Gabriëlle („Gaby") Cheyns (1899-1950) 
uit Oudenaarde en had op het ogenblik 
dat hij zijn ontslagbrief ontving drie kin
deren. Zijn vrouw was in verwachting en 
een vierde kind werd geboren op 27 
september 1929, de dag dat hij de school 

moest verlaten. Een tragische samenloop 
van omstandigheden. Het gezin had geen 
inkomen meer en werkloosheidsuitke
ringen voor zo'n geval bestonden er toen 
niet. 

Devos werd op 22 juli 1929 nog eens 
opgeroepen voor de Beroepsraad van het 
Vrij Onderwijs die in het Bisschoppelijk 
Paleis te Brugge zetelde. Hij moest daar 
verschijnen voor vicaris-generaal H. Van 
den Berghe, omringd door een advocaat, 
enkele onderwijzers en e.h. Jules De-
vlaeminck, onderpastoor van de Sint-
Franciscusparochie van Menen, proost 
van het Kristelijke Werkersverbond en 
raadsman van de Menense Katholieke 
Partij. Vooraf had Devos nog raad ge
kregen van inspecteur De Vleeschauwer 
die gepoogd had hem ervan te overtuigen 
om toch te tekenen, maar Devos bleef bij 
zijn eerste beslissing die hij in vijf punten 
verdedigde: 

1. Omdat de tekst zoo vaag is en zoo 
onduidelijk, dat niemand die het on
dertekent weten kan waartoe en in hoe
ver hij zich verplicht. 

2. Omdat we daarin lezen in alles en 
daarmee ook onze burgerlijke vrijheid 
opgeven. In alles, maar dan kan men ons 
verplichten tot alles. 

3. Omdat het briefje geen rekening houdt 
met het eigen, persoonlijk geweten en het 
mijn plicht is te leven naar mijn geweten 
in overeenstemming met Gods wil en 
daartegen niets te ondernemen. Dat is 
ook de plicht o.m. van alUe Katholieke 
onderwijzers. 

4. Omdat, na dat ik het stuk ondertekend 
heb, men mij verplichten kan op mijn 
handteeken een onderwijzers-organisa
tie, die wel rekening houdt met het wezen 
van de dingen, die doelmatig is, te ver
laten om toe te treden tot een onder
wijzers-organisatie van een bepaalde po
litieke kleur, ondoelmatig en lam. 

5. Omdat ik als Christen dien inhoud niet 
onderteekenen mag. 

Het mocht allemaal niet baten. Enige 
dagen later ontving Jef Devos de schrif
telijke mededeling dat zijn ontslag be
vestigd werd. 

Walter Deconinck 

Volgende week: 
De zaak-Devos in de Kamer 

Leven en dood 

van Jef Devos 

(3) 
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Terug naar 
de Leie 

12 

< T E N T O O N S T E L L I N G < 

Het is 50 jaar geleden dat de schilder 
Gustave van de Woestijne overleed en 
ook alweer 16 jaar geleden, dat nog een 
laatste grote tentoonstelling aan hem ge
wijd werd. Het is dan ook aangewezen 
dat het leven en het oeuvre van dê ze 
begaafde kunstenaar terug in de publieke 
belangstelling wordt geplaatst. Het mu
seum van Deinze is hiervoor beslist een 
verantwoorde keuze, omdat deze kun
stenaar zich hier geestelijk en artistiek 
ontplooide bmnen de groep van de eerste 
artiesten van Latem, geschaard rond de 
figuur van zijn broer-schrijver Karel. Bo
vendien woonden de belangrijkste op
drachtgevers van Van de Woestijne hier in 
de regio. 

LEVEN EN WERK 

Gustave van de Woestijne werd op 2 
augustus 18 81 te Gent geboren, als derde 
zoon van Alexander Joannes van de 
Woestijne ("Gent, 1847) een nijveraar en 
Antigona Joanna Francisco Sielbo ("Gent, 
1852). In 1890 overlijdt zijn vader aan 
een beroerte. 

In de periode 1895-98 volgt Gustave de 
moderne humaniora op het Koninklijk 
Atheneum te gent, waar Albert Servaes 
zijn klasgenoot is. Tijdens de jaren 1895-
99 volgt hij de lessen aan de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten te Gent. 
In dit milieu ontmoet hij figuren als 
Hippolyte Daeye, Julius De Praetere, Al-
fons Dessenis en Jules De Bruycker. Hij 
komt er ook in aanraking met het werk 

van bij voorbeeld George Minne, Mau
rice Denis, Paul Cezanne en Vincent van 
Gogh, onder andere via de tentoonstel
lingen van het baanbrekende La Itbre 

esthéttque', opvolger van Les Vingt te 
Brussel. 

Vanaf 1898 begint Gustave regelmatig in 
St.-Martens-Latem te verblijven. Wan
neer zijn broer Karel om gezondheids
redenen op de buiten gaat wonen, trekt 
deze samen met Julius De Praetere naar 
Sint-Martens-Latem. Weldra zal ook 
Gustave zich bij hen gaan voegen. 
Buiten de kennismaking met de dorps
bewoners wordt er vriendschap gesloten 
met Valerius de Saedeleer en diens vrouw, 
evenals met George Minne en echtge
note, met Binus van den Abeele, schilder 
en gemeentesecretaris en met de oudere 
luministische kunstcollega Emile Claus 
uit villa Zonneschijn te Astene. Gustave 
wordt trouwens in 1902 peter van Eli
sabeth de Saedeleer. 

Met de echtparen Emile Verhaeren en 
Constant Montald bezoekt Gustave in het 
voorjaar van 1903 Parijs. Datzelfde jaar 
sterft zijn moeder aan buikvliesontste-
king. Tijdens de periode 1903-1906 doet 
Gustave van de Woestijne aan zieken
verpleging en staakt hij iedere artistieke 
productie. 

Op 12 februari 1908 treedt hij dan in het 
huwelijk met Prudence De Schepper ("La-
tem, 1882). 

In het jaar 1909 illustreert hij met te
keningen in Oost-Indische inkt het boek 

Zuid-Afrika 
op de Boekenbeurs 

De 61ste Boekenbeurs van 
Vlaanderen staat dit jaar in het 
tel<en van Zuid-Afrika. Dat Is -
om het met de woorden van 
mevrouw Annette de K. Jou-
bert, ambassadeur van dat land 
te zeggen - ,,een heerlijke ge
dachte". Zuid-Afrika, zovele ja
ren in het verdomhoekje maar 
tegelijk geliefd, mocht ondanks 
alles steeds veel belangstelling 
genieten in Vlaanderen. Niet al
leen de taaiverwantschap en de 
meertaligheid, maar ook de om
vang van Vlaamse samenwer
kingsprojecten ten bate van 40 
miljoen Zuid-Afrikanen geven 
deze verbondenheid zuurstof 
en gestalte. 
Dat de Vereniging ter Bevor
dering van het Vlaamse Boek
wezen de komende boeken
beurs met prestigieuze evene
menten en dito personaliteiten 
lardeert vraagt niet alleen aan
dacht, maar ook bewondering. 
Zovelen vanuit Zuid-Afrika naar 
Vlaanderen brengen is geen ak
kefietje. Het gaat daarbij niet 

alleen om artistieke, maar ook 
over onderwerpen van maat-
schappellijke en politieke aard. 
Ook het probleem van een 
werkzame veeltaligheid, eigen 
aan de Republiek maar ook aan 
de Europese Unie, komt aan 
bod. 
Wij komen nog uitgebreid terug 
op het programma. 

LICHTENBERG 
De jury van de prijs voor het 

literaire debuut (1997) maakte 
verieden week haar verslag be
kend, zij bestond dit jaar uit 
Martine De Clercq, Ceertui 
Daem, Daniël Thielmans, Eric 
Rinckhout (secretaris) en M. Van 
Liedekerke (voorzitter). Zij be
kroonde de roman Lichtenberg 
van Paul Verhaegen (uitg. Man-
teau).,,Een roman als een to-
verbol, vol spiegelingen.vol van 
schijn en werkelijkheid. Een 
meeslepende roman die een 
beeld geeft van onze jaren ne
gentig." 
Paul Verhaegen bestudeerde 
aan de Kul verouderingsproces
sen. Vandaag woont hij in de VS 
waar hij lesgeeft aan de afdeling 
psychologie van de Syracuse 
University. De prijs, die geschon
ken wordt door de ASLK, be
draagt 250.000 fn 
c» De 61ste Boekenbeurs voor 

Vlaanderen loopt van 31 okt. tot 
en met 11 nov., elke dag van 10 
tot 18u. (Op 6 nov. tot 22u.) 
Algtn. toegang 120 fr. Tot -12 
gratis. 

Karaktersterke portretten waarbij het landschap dienst doet als decor 

Reinaert De Vos in de bewerking van Stijn 
Streuvels. Hetzelfde jaar verlaat hij St.-
Martens-Latem, om zich in Leuven te 
gaan vestigen. Ook dat jaar zal een eerste 
kindje, Maria Alicia, na slechts één maand 
overlijden. Het jaar daarop wordt doch
ter Maria Joanna, in de omgang „Styne" 
genoemd, geboren (5 september 1910). 
Het volgende jaar wordt een eerste zoon. 
Maxime (22 december 1911, de latere 
magisch-fantastische schilder) geboren. 
In 1913 vestigt het gezin zich in Tiegem, 
waar nog een tweeling geboren wordt 
(Beatrice Maria en Elisabeth Maria). 
Na het uitbreken van Wereldoorlog I 
wijkt het gezin Van de Woestijne uit naar 
Wales. In 1915 wordt er het vijfde kind, 
David George, geboren. Na de oorlog 
vestigt Gustave zich met zijn gezin te 
Waregem. 

LEEROPDRACHTEN 

In het jaar 1925 werd Gustave van de 
Woestijne benoemd tot directeur van de 
Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunsten te Mechelen, alsook tot leraar 
schilderkunst. In hetzelfde jaar werd hij 
ook aangesteld als leraar aan het Na
tionaal Hoger Instituut voor Schone Kun
sten te Antwerpen voor het atelier dier-
schUderen. 

Samen met de coUegae-expressionisten 
Fritz van den Berghe, Hippolyte Daeye, 
Oscar Jespers, Willem Paerels, Constant 
Permeke, Ramah, Gust De Smet en Ed-
gard Tytgat vormt hij tijdelijk de kleine 
kunstgroep Le groupe de DC 

In 1928 werd Gustave van de Woestijne 
aangesteld tot professor aan het Hoger 
Instituut Sierkunsten van Ter Kameren te 
Brussel. Hij doceert er monumentale 
schilderkunst. 

In 1931 reeds neemt hij ontslag. Om 
gezondheidsredenen zal hij in 1939 ook 
zijn ontslag indienen als directeur van de 
Mechelse Academie. Hij verlaat de 
ambtswoning te Mechelen en vestigt zich 
te Ukkel. 

Bij het uitbreken van de Tweede We
reldoorlog wijkt het gezin even uit naar 
Frankrijk. In 1941 werd Gustave lid van 
de Koninklijke Academie van België. Op 
21 april 1947 overlijdt hij te Ukkel. Hij 
wordt bijgezet op het Campo Santo in 
Sint-Amandsberg bij Gent. 

ZIJN BETEKENIS 

Als jonge schilder was Gustave van de 

Woestijne ontegensprekelijk getekend 

door een diepe overtuigende religiositeit, 

die haar weerslag vond in tal van intense 

religieuze taferelen. Deze religiositeit zal 

trouwens een dominante blijven in zijn 
oeuvre en er vaak een symbolische di
mensie aan verlenen. 
Het is pas na het verlaten van het Latemse 
platteland, toen hij zich te Leuven ge
vestigd had, dat uit herinnering de talrijke 
„boerenkoppen" zullen ontstaan. 
Uit de Tiegemse periode, toen hij Valerius 
de Saedeleer had teruggevonden, schil
dert Van de Woestijne dan weer uit
gesproken fijne, haast kalligrafische doe
ken met duidelijke reminiscenties aan de 
Vlaamse Primitieven. 
In zijn vluchttijd in Wales wordt zijn werk 
wat waziger, met een overwicht van grijs-
groene tinten in zijn koloriet. 
Uit zijn pedagogische directeurs- en pro-
fessoriaatstijd dateren andermaal reli
gieuze werken met duidelijke invloeden 
van het Italiaanse Quattrocento, indruk
ken die hij opdeed tijdens de studiereizen 
naar de Italiaanse kunststeden. 
Zijn latere werken uit de Brusselse tijd 
zijn dan weer eerder koel en lineair. 
Gustave van de Woestijne blijft in de 
eerste plaats een schilder van karakter
sterke portretten. De landschappen zijn 
zeldzamer en zijn vaak slechts decor voor 
een portret. In de latere fase van zijn 
loopbaan schildert hij veel stillevens. 

DE TENTOONSTELLING 

Deze herdenkingstentoonstelling werd 
opgebouwd met 77 werken uit het eerder 
beperkte oeuvre van deze kunstenaar. 
Het gaat hierbij haast uitsluitend om 
olieverfschilderijen. De expositie werd 
chronologisch opgevat. Interessant is ook 
dat deze manifestatie begeleid wordt 
door een mooie, rijkelijk geïllustreerde 
catalogus (uitgave Pandora en Snoeck-
Ducaju &c Zoon) binnen de reeks „Mo
nografieën over moderne kunst". 
Ongetwijfeld loont deze tentoonstelling, 
binnen het prachtige kader van het Mu
seum van Deinze en de Leiestreek meer 
dan de moeite. 

Dirk Stappaerts 

c» Gustave Van de Woestijne, 1881-

1947. Herdenkingstentoonstelling in 

het Museum van Deinze en de Lei

estreek, Lucien Matthyslaan 3-5 te 

9800 Deinze. Tot 14 december 1997. 

Openingsuren: weekdagen van 14 tot 

17u.30; za-, zon- en feestdagen: van 

10 tot 12 en van 14 tot 17u. Gesloten 

op dinsdag. 

Toegangsprijzen: individueel 150 fr.; 

groepen, 60+pas, CJP, museumkaart: 

100 fr.;-16j. en scholen: 75 fr. Verdere 

info: 091381.96.70. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Schrijf ze vrij!", 

las Ahasvenis 

Een pleidooi pro Domo 

© 

Vlooien bedreigen Spaans dorp 
in Andaluizië 

© 

Wat wast witter dan Omo? 
Domo! 

© 

^a-va-seul niet langer meer 
ga-va-blink! 

© 

Zetduivel: 

Blauwschelmen 

© 

Gérard Deprez vreest dat PSC 
Notombe wordt 

© 

Zetduivel: 

Minnespeler 

© 

Gezochte man valt uit boom 
Dwaze appel! 

© 

Variante: 
Ook de rotte appel valt niet ver van de boom 

• V L A A M S PLAKBOEK ^ 

Honderd jaar geleden werd in Eeklo 
onder grote belangstelling en in aan
wezigheid van prins Albert, de latere 
koning, het standbeeld onthuld van de 
Vlaamse dichter Karel Lodewijk Lede-
ganck. (1805-1847) 

WERELDWIJD 

Het beeld was afkomstig van de Roe-
selaarse beeldhouwer Jules Lagae (1862-
1931), in die tijd een befaamd portrettist 
die daarnaast ook talrijke standbeelden 
vervaardigde van o.m. Guido Gezelle 
(Brugge, Kortrijk), Van Beneden (Me-
chelen), Albrecht Rodenbach (Roeselare) 
en het grote vierspan bovenop de tri
omfboog van het Jubelpark in Brussel dat 
hij samen met Vingotte uitvoerde. Ook 
voor Le Havre, Den Haag en vooral 
Buenos Aires voerde Lagae grootse mo
numenten uit die hem ook internationaal 
beroemd maakten. 

Reeds tijdens zijn studiejaren aan de Brus
selse academie werd Lagae tweede in de 
Godecharleprijs. Na eerder mislukte po
gingen won hij in 1888 dan toch de fel 
begeerde Prijs van Rome, daarop werd hij 
in zijn geboortestad feestelijk ingehaald. 
Tijdens de studiereis, een verblijf van vier 
jaar, naar Italië die aan de prijs is ver
bonden werkte hij een tijdlang in Flo
rence en Rome. Terug thuis nam hij deel 
aan tal van tentoonstellingen en salons. 
In 1894 stuurde Het Middencomiteit der 

Stad Eecloo een open brief naar zowat 
alle Vlaamse verenigingen, dag- en week
bladen en personaliteiten om het Vlaamse 
volk kenbaar te maken dat Eeklo voor zijn 
gevierde dichter een standbeeld wilde 
oprichten. Een wedstrijd zou worden 
uitgeschreven, maar ondertussen circu
leerden geruchten als zou „een zekere L." 
uit Roeselare reeds zijn aangewezen om 
het beeld uit te voeren. Hoewel ook 
Gustave Pickery, Hippolyte Le Roy en 
Edmond Lefever hun kandidatuur stel
den bleek later dat de geruchten meer dan 
een grond van waarheid bevatten. Lagae 
was inderdaad reeds aangeduid door mi
nister De Burlet om deze felbegeerde 
opdracht uit te voeren. 

NAAKTE ZUSTERS 

Geanimeerde discussies ontlokten de 
vraag of het monument een allegorie van 
Ledegancks werk dan wel een portret van 
de dichter zelf diende te worden. Al
legorieën konden, aldus de Eeklose 
beeldhouwer Karel Smitz, niet anders 
voorgesteld worden dan door naakte 
vrouwen „en zou men met een naakte 
beeldengroep in Eecloo voor den dag 
moeten komen?", vroeg hij zich ongerust 
af. Het ontwerp was echter een com
binatie van de twee. Bovenaan prijkte 
Ledeganck in volle glorie terwijl aan zijn 

Een zekere L. 
uit Roeselare 

voeten zijn grootste epos De Drie Zus

tersteden allegorisch werd voorgesteld. 
De beeldengroep met weliswaar drie ze
dig geklede vrouwen werd omwille van 
de prijs vervangen door drie panelen die 
elk een van de drie zustersteden (Gent, 
Antwerpen en Brugge) voorstellen. 
Met de tentoonstelling „Jules Lagae en 
tijdgenoten" wil men in Eeklo de nu wat 
vergeten en verwaarloosde beeldhouwer 
opnieuw voor het voetlicht plaatsen met 
een honderdtal werken uit musea, open
bare instellingen en privé-bezit, samen 
met een twintigtal medailles en een groot 
aantal gipsen beelden afkomstig uit zijn 
atelier aan de Michelangelolaan te Brus
sel. 

Daarnaast wordt Lagae in zijn tijd ge
situeerd met een dertigtal werken van zijn 
leraars, medeleerlingen en andere tijd
genoten als Van der Stappen, Dillens, 
Meunier, de Vigne, Lambeaux tot Wou
ters en Jespers toe. 

Een confrontatie met een aantal voor
aanstaande Franse kunstenaars, waaron
der Rodin, Bourdelle en Pompon, toont 
aan dat onze beeldhouwers uit de 19de 

Ledeganck zoals Lagae hem liet 
aromen overz'n Zustersteden 

eeuw en inzonder Jules Lagae ook in
ternationaal met de besten kunnen wed
ijveren. 

DICHTERLIJK EVANGELIE 

Dat Eeklo in één adem ook de dichter 
Ledeganck herdenkt is mooi meegeno
men. Ledeganck was heus veel meer dan 
de schrijver van de gedichten die hem 
bekend maakten. In juli 1840 sprak voor 

het eerst Nederlands in de provincieraad 
van Oost-Vlaanderen, hij was bovendien 
een groot voorstander dat de rechtstaal in 
België ook Nederlands zou zijn, wat in de 
vorige eeuw niet van zelfsprekend was. 
Daarom vertaalde hij het Burgerlijk Wet

boek wat een enorme stap vooruit be
tekende. Zijn vriendschap met Jan-Frans 
Willems, de vader van de Vlaamse be
weging, was niet vreemd aan zijn en
gagement. Tussen 1836 en 1842 was hij 
vrederechter te Zomergem, later werd hij 
provinciaal inspecteur van het lager on
derwijs. Ledeganck overleed in 1847. 
De tenstoonstelling te Eeklo toont ori
ginele akten, handschriften, brieven en 
portretten zodat de bezoeker een vrij 
volledig beeld krijgt van deze vroege 
voorman aan wie Vlaanderen „het dich
terlijk evangelie van de Vlaamse bewe
ging" (De Drie Zustersteden) dankt. 

(mvl) 

c» Jules Lagae en Tijdgenoten in Cul

tureel Centrum „De Herbakker" te 

Eeklo. Van 1 tot 30 november 1997. 

Dagelijks van 10 tot 17u. Toegang: 

100 fr. Tel. 091377.77.66 -

091377.29.52. 

c» Terzelfdertijd in de academies: Werk 

en leven van Karel Lodewijk Lede

ganck. Toegang gratis. 13 
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OPGAVE 97 
HORIZONTAAL 
3. Waarschuwing om op te 

houden of te blijven staan 
(4) 

6. De les die uit een verhaal 
kan worden getrokken (6) 

8. Zie datje wegkomt! (2) 
9. Kleine maat voetbekleding 

(6) 
14 Goed voor de auto, maar 

ook voor de „garagist" 
(15) 

17. W/erkgroep (5, 5, 2, 6) 
22. Serieuze belofte (3) 
25 Van richting veranderen (2, 

5,7) 
VERTICAAL 

1. Lachwekkend (7) 
2 Tref je duizendvoudig op de 

korenakker aan (3) 
4. West-Vlaams stadje met 

middeleeuwse trekjes (2) 
5. Kerkelijke taal, uitgespro

ken door licht gewapende 
mensen (11) 

7. Verbinding (5) 
10. Waar je blauw van ziet (3) 
11. Beurtelings hoog en laag 

water (4) 
12. Afgewacht (7) 
13. Verrichtte, pratend mis

schien, een werkje met 
lange naalden (6) 

15 Hollandse gevangenis (3) 
16 En zo noemen ze tegen

woordig in Holland een 
domme persoon! (3) 

18 Schiet op en sluit de deur! 
(3) 

19 Levensnoodzaak (4) 
20 Dit dier geeft warmte (3) 
21. Zo startte wat nu Europa 

heet (3) 

OPLOSSING OPGAVE 96 

Horizontaal: 1. bevoegden; 
6. doorgezakt; 8. el; 9. ra; 10. 
gas; 11. staldeur; 13. nbes; 15. 
mm; 16. al; 18. ski, 19. sik; 21. 
argwaan; 24. es; 25. altaar. 
Verticaal: 1. bars; 2. voertuig; 
3. egaal; 4. ditjes; 5. niet-ro-
kers; 6, drab; 7. oase; 10. gid
sen; 11. sr; 12. a.m.; 14. s.f.; 

16.aal;17.lat;20. is;22. waf, 
23 nar. 
Julien Ronsse werd door 
een onschuldige hand uit 
de lng«onden briefkaar
ten getrokken. Juilen 
woont In de Redeitlkers-
straat 23 te 2610 Antwer

pen en krUgt binnenkort 
zitn prUs thuisbezorgd. 
De brieflcaart met de op
lossing van opgave 97 ver
wachten wu ten laatste op 
maandag 27 oktober a.s. op 
ons adres: Barrikadeni^in 
12 te 1000 Brussel. 
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LE BUTTANE 

Het gaat hier om de derde film van Aurelio Grimaldi, die er ook het 

oorspronkelijke boek van schreef. De Siciliaan geeft een eerlijk en 

soms erg accuraat beeld van de prostitutie in de straten van Palermo. 

Jammer genoeg zijn hoerenlopers en hoeren geen één verhaal, maar 

vele afzonderlijke episodes. Het verhaal van vijf vrouwen, één man 

en één travestie, heeft als enige rode draad de Napelse Orlanda. Zij 

doet het met Noord-Afrikanen, ook al veracht ze hen. Todat een van 

hen gratis haar bed zal mogen delen nadat hij haar behoedt heeft 

voor een aanvaller. Alles is gemaakt met de nodige Italiaanse 

overdrijvingen, waarschijnlijk ook omdat de regisseur koos voor niet 

professionele acteurs en actrices. Toch een (**) 

NIEUWS UIT DE BIOS 

CAREER GIRLS 

Je zou zeggen dat regisseur Mike Leigh na zijn Gouden Palm op het 

festival van Cannes voor 'Secrets &Lies', wel de nodige middelen ter 

beschikking kon krijgen om er eens groots tegenaan te gaan. 'Career 

girls' bewijst het tegendeel. Het is een kleine intieme film die het zal 

moeten hebben van de betere bioscopen. Annie komt naar Londen 

om een bezoekje te brengen aan het meisje waar ze vroeger een flat 

mee deelde. Ze praten wat erg lang bij, wat enkele toch verveleruk 

passages oplevert. Als we dan nog gaan flasbacken naar zes jaar 

voordien vraag je je af waar Leigh naartoe wilt^ Daarbovenop komt 

nog dat alles bijna mechanisch en erg afstandelijk is geacteerd. 

Gelukkig begint de film dan echt, want Hannah, die vroeger een 

doetje was, heeft zich ontwikkeld tot een scherptongige vrouw die 

zich weet te kleden als de beste, en Annie is er ook niet echt slecht 

aan toe. Ze hebben beiden geen man om rekening mee te houden, en 

dat geeft de gelegenheid om enkele grappige scenes met mannen in 

te lassen. De huizenjacht is tegelijkertijd drollig en maatschap

pijkritisch... maar ik hoefde hele film niet te vertellen. Hou je van 

Mike Leigh, ga kijken. Kun je tegen een vervelend opstootje hier en 

daar, ga kijken, want uiteindelijk is 'Career girls' toch de moeite 

waard. {***) 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P 4-

^^y Terug naar oosterdonk Het scenario voor 
deze nieuwe Vlaamse TV-serie werd geschreven door 
Guido Van Meir, HUMO-journallst en geestelijke vader 
van Corneel Het verhaal draait rond Pietje de Leu
genaar, een bekende dorpsfiguur, die met zijn sterke 
verhalen en parabels het verzet predikt tegen de 
geplande onteigeningen In het havendorpje Brecht. 
Met o.m. Dirk Roothooft en Antje De boek. Zat. 18 
oict., TV2 om 21U.20 

^ ^ De keuze van Dekeyser: de eminente im-
munologe Polly Matzinger was aanvankelijk een Play-
öo/-anlmeerme!sje, maar tijdens een ,,gesprek" met 
een paar klanten bleek dat zij bijzonder intelligent 
was. Zij ging studeren en is nu één van de meest 
eminente figuren op het vlak van Immunologie. Een 
boelend portret! Zon. 19 okt.. TV2 om 2lu. 

^^S? Amateur Amerikaans-Fransefllm van Hal Hart
ley uit 1994 met Martin Donovan, Isabelle Huppert 
Elina Lowensohn, Thomas ligt voor dood In een steeg. 
Hij ontwaakt, strompelt naar een koffieshop maar is 
zijn geheugen kwijt. Hij maakt kennis met Isabelle, een 
Franse non die na 15 jaar kloosterleven in New York Is 
verzeild en de kost verdient met het schrijven van 
pornoverhalen. In zijn slaap heeft Thomas het voort
durend over Sofia... Maan. 20 okt., RTBf 1 om 
22U.40 

Laurence Olivier 
In „The Betsy". 
Dins. 21 okt.. 
Kanaal 2 om 2lu. 

Patriot Games Amerikaanse actiefilm van 
Philip Noyce ult 1992 met Harrison Ford en Anne 
Archer. Jack Ryan, een ex-ClA-agent, bevindt zich In 
Londen, waar hij een lezing houdt over militaire 
strategieën. Hij is er getuige van een moordaanslag op 
een Britse hoogwaardigheidsbekleder Ryan komt 
tussenbeide en doodt daarbij de jongste van haar 
belagers, een zekere Paddy Miller. Paddy was lid van 
een afgescheurde IRA-fractie Woens. 22 okt.. Ka
naal 2 om 21 u. 

^3? Panorama: Fluitje van 'n miljoen De sport
en de Panorama-redacties bundelden hun krachten 

en informatie voor deze reportage over de An-
derlecht-omkopingsaffaire. Samen met verschillende 
betrokkenen wordt onderzocht hoe alles precies In z'n 
werk Is gegaan Dond. 23 okt., TV1 om 22U.30 

^^01 Sophie and the moonhanger Amerikaans 
drama van David Jones uit 1995 met Patricia Ri
chardson en Lynn Whitfield. In 1955 in South Carolina 
zijn vele blanken lid van de Ku Klux Klan. Zo ook de 
echtgenoot van Bonnie Edgerton Wanneer zij ver
neemt dat een aanslag wordt voorbereid op haar 
zwarte huishoudster Sophie, staat zij voor een di
lemma vru.. 24 okt., Ned. 1 om 22u.52 

Dan Is het nu tUd 
voor reclame! 

M 

Vorige week werd het ontwerp van re
clamedecreet goedgekeurd door de 
Vlaamse regering. Het decreet krijgt de 
officieuze titel 'reciamedecreet' omdat het 
formeel een eind maakt aan het recla
memonopolie van VTM, maar ook omdat 
de meeste regels die erin zijn opgenomen 
betrekking hebben op reclame. Een ander 
'belangrijk' gegeven is het invoeren van 
een wit vierkantje bij programma's met 
(extreme) sex- en geweldscènes. 
Naast VTM's verlies van het reclame
monopolie is ook een nieuwe regeling 
getroffen voor reclame rond kinderpro
gramma's en voor teleshopping. Het eer
ste is nog steeds niet toegelaten. De 
Vlaamse regering heeft wel bepaald wat 
'kinderprogramma's' zijn; , ^ l e pro
gramma's waarvan minstens de helft van 
de kijkers jonger is dan twaalf jaar." Fa

milie let op je tellen! Teleshopping wordt 
nu wel officieel toegestaan. 

NED3 

Dit reclamedecreet bepaalt ook dat pro
gramma's voortaan onderbroken mogen 
worden door reclame, dat lokale TV-
stations nationale publiciteit mogen bren
gen en dat Ned3 (eindelijk!) in Brussel op 
de kabel moet. VT4, officieel nog altijd 
Brits, zou vastbesloten zijn om nu ook een 
Vlaamse licentie aan te vragen. Het zou 
dan dagelijks moeten instaan voor twee 
journaals. VTM van zijn kant is niet te 
spreken over het decreet. Zoals geweten 
heeft de Vlaamse regering de wet ver
anderd op basis van een Europese 'in
gebrekestelling'. Door daarop te wachten 
kan de Vlaamse regering officieel 'over
macht' inroepen indien er een klacht van
wege VTM zou komen. Aan het com
mercieel station uit Vilvoorde was een 
reclamemonopolie van 18 jaar beloofd. 
Door het nieuwe decreet zou de Vlaamse 
regering 'contractbreuk' hebben kunnen 
plegen. Vlaams volksvertegenwoordiger 
Kris Nan Dijck, die voor de VU de com
missie 'Media' volgt, hekelt het nieuwe 
decreet. Van Dijck verwijst daarbij naar de 
toelichting van Vlaams minister voor Me
dia Eric Van Rompuy. Die zei o.a. dat één 
van de genomen maatregelen 'niets wijzigt 
aan de praktijk'. „Sedert de doorbraak van 
het BRT-monopolie nu zo'n tien jaar ge
leden holt het Vlaams mediabeleid de 
feiten achterna." zegt Van Dijck, die geen 
spaander heel laat van het nieuwe re
clamereglement. 

MEELIJWEKKEND 

„Helemaal meelijwekkend is het artikel 

dat stelt dat de omroepen een - letterlijk -

'aanzienlijk deel van het grootste deel van 

hun zendtijd die niet aan nieuws, sport, 

spel, reclame, teletekst en telewinkelen 

gewijd is' moeten besteden aan Neder
landstalige Europese producties. In men
sen taal: de minister wil Nederlandstalig 
werk op TN, maar hij mag dit vooral niet 
niet te hard zeggen en zeker niet juridisch 
afdwingbaar maken." vat Van Dijck sa
men. De volksvertegenwoordiger uit Des-
sel meent bovendien dat de openbare 
omroep het speerpunt van het Vlaams 
mediabeleid moet worden en blijven. Hij 
stelt daarom voor om de commerciële 
omroepen de vrije baan te geven, maar wel 
een belasting te heffen op hun reclame
inkomsten. Die moeten aangewend wor
den voor de VRT die, in het VU-voorstel, 
reclame- en sponsorvrij zal zijn. 
„Achter onze voorstellen gaat de over
tuiging schuil dat dergelijke reclamevrije 
openbare omroep een oase van rust zal zijn 
te midden van de toenemende commer-

Kris Van Dijck laat geen spaander heel 
van tiet reclame-decreet. 

cialisering van de beeldbuis. In ons voor
stel is de openbare omroep het speerpunt 
van het Vlaamse mediabeleid. Onze piste 
geeft de VRT de nodige middelen en de 
mankracht om met een kwalitatief hoog
staand Nederlandstalig aanbod een grote 
schare kijkers en luisteraars aan zich te 
binden. Wie weet zelfs een voortrekkersrol 
te spelen waarbij de commerciële zenders 
uit puur lijfsbehoud hun - programma-
torische - karretje aan de VRT haken." 
besluit Van Dijck. 

Om tegemoet te komen aan onze 
hang naarTV-marginallteit hadden 
we afgestemd op Telefacts'. Zoals 
alleen hij dat kan zette Danny Ver-
straeten de blik op onweer en 
sprak met een algemeenheid van 
hier tot Alaska- „Ouderdom heeft 
geen plaats meer in de huidige 
samenleving. Je hoort: er niet meer 
bij als je niet jong bent." Uit welke 
studie of via welke autoriteit hij dit 
vernomen had vertelde hij er niet 
bij, maar de report;age die volgde 
probeerde ons te doen geloven 
dat 'steeds meer' mensen jong 
willen blijven middels wat naai- en 

echte kennismaking was het niet. 
Hun gezicht was onherkenbaar ge
maakt. Het prettige van een re
portage over een dame van 
300.000 fr. per nacht is nochtans 
te kunnen oordelen of ze dat 
'waard' Is. De escort;e-dame uit het 
Antwerpse vroeg maar 50.000 fr., 
maar zij sprak dan ook geen ge
benedijd woord Nederiands. 
Alle gasten van deze 'Telefacts' 
leken afleggertjes van 'Jambers' 
en juist dat was Iets dat de ge
lijknamige deze keer echt niet kon 
gebruiken. Zijn aflevering over 
'Porno-acteurs in Vlaanderen' -

Grensverleggend 
Telefacts, dinsdag 7 september 1997, VTM 

Jambers, donderdag 9 september 1997, VTM 

trekwerk bij Bart de Coopman, 
plastisch chirurg in loondienst van 
VTM. 
De tweede reportage stelde dat er 
'steeds meer' woonbootbewoners 
zijn die bovendien aanmeren waar 
hen dat het meest zint. Ze doen 
dat omwille van hun rust en hun 
vrijheid. Dat deze als 'vriendelijke 
vrijbuiters' opgevoerde mensen 
het de 'muffe' walbewoners wel 
eens aardig moeilijk maken - door 
b.v. recht voor hun deur te gaan 
liggen - was een aspect dat te kort: 
aan de orde kwam. 
Tot slot maakten we kennis met 
twee luxe-hoeren. Hoewel: een 

waarbij de klodders sperma in het 
rond vlogen, een koppel al co-
pulerend werd geïnterviewd 'om
dat hij hem recht moest houden' 
en alle kopjes werden getoond -
zal nog lang besproken worden. 
Vooral de waarschuwing dat 'al te 
expliciete beelden maar in de fan
tasie van de kijkers moesten leven' 
was een waar understatement. Zo 
sober hebben wij Jambers nog 
nooit aan het werk gezien. Dit was 
grensverieggende televisie. Te vre
zen valt dat de grenzen dermate 
veriegd zijn dat Paul Vlaanderen 
niet meer uit zal mogen. 

Krik 
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KetJesdag (1) 
Pleiten om Brussel terug Vlaamser te 
krijgen Is boter aan de galg (WIJ, 9 okt. 
jl.). Want ook met veel kapitaal zal men 
Brussel niet Vlaamser maken. Negatief is 
de berusting dat Frans Brussel een feit is, 
is gewoon de strijd opgeven om zijn 
rechtmatige eigendom terug te krijgen. 
De meesten beweren dat de toestand 
niet meer te keren is. Eveneens ne
gatief. Reeds lang en steeds meer be
schouwen de Ranstaligen Brussel ge
woon als een deelgebied van Wallonië. 

Straks met een corridor naar Wallonië? 
De enige oplossing is gewoon Brussel als 
Vlaams gebied te bevestigen. Is gewoon 
een herstel van de oorspronkelijke toe
stand : Brussel ligt binnen de taalgrens in 
Vlaams gebied. U zal mij uitlachen als Ik 
dat zeg. Dan moet ik lachen met wie 
totaal vergeten is dat iets zijn eigendom 
is. Overal ter wereld hebben volkeren 
steeds gevochten om hun ontnomen 
gebied terug te krijgen. Voor Brussel 
doen de Vlamingen dat niet. Waar Is der 
ouderen fierheid heen gevaren? 
Heel wat problemen zouden opgelost 

zijn met het herstel van Brussel als 
Vlaams gebied. Nooit kan belet worden 
dat Franstaligen zich in Vlaams gebied 
vestigen. Zij zouden dan wei verplicht 
zijn om zich aan te passen. Gedaan met 
de arrogantie. Bevalt het hen niet dat ze 
Nederlands moeten spreken, dan zou
den zij op den duur verkiezen in eigen 
taalgebied (Wallonië) te blijven, l̂ /ligratle 
in omgekeerde richting. Ook die kwestie 
Is daarmee opgelost. Met de leegloop 
van Frans Brussel ontstaat vanzelf plaats 
voor de Vlamingen. Goedkoop vooral, 
want door de Inwijking van vooral rijke 

Franstaligen ontstaan de veel te hoge 
prijzen. Tegelijk is het gedaan met het 
belachelijk schouwspel van een twee
talig Vlaams gewest. Gaat men straks 
nog afzonderlijke gewesten bij maken? 
Met Nederlanders, Arabieren, Chinezen, 
Turken, Italianen, enz... 
Of durven de Vlamingen niet zeggen dat 
Brussel hun gebied is? i^at mij niet 
lachen! Dan Is hun spreekwoordelijk 
minderwaardigheidsgevoel nog véél 
groter dan gedacht. 

w. Degheidere. 
Brugge 

KetJesdag 12) 
Een dikke proficiat aan het Partijbestuur 
en allen die meegewerkt hebben aan deze 
zinvolle dag. Vooral de voormiddag- met 
het panelgesprek tussen vier deskundigen 
- die met „Wonen in Brussel" iets te 
maken hebben. 

Geen oeverloos gepraat noch verbale 
woordenkramerij en sloganistiek, maar 
deskundige en begrijpelijke taal voor ie
dereen. 

Elk van de panelleden had zijn eigen 
inbreng en dat maakte van die samen
komst zo'n boeiende en leerrijke ge
legenheid. 

En het stoorde niemand dat niet alle 
sprekers Volksunieaanhangers waren. 
Vooral in Brussel hebben we iedereen 
nodig die het met Vlaanderen goed 
meent. Het stemt mij echter bitter dat nog 
zovelen in de VU - zelfs bij het Kader -
het niet nodig achten de mensen in Brus
sel, die tegen een overmacht moeten 
vechten, te steunen door hun aanwe
zigheid. 

Dries De Smet, 
Kessel-Lo 

Rotte vis 
Wat is dat in België voor een circus met 
die zg. vreemdelingenhaat? Als men ie
mand voor vreemdehng verwijt krijgt 
men een fikse boete. 

Maar als mijn buurman mij uitmaakt voor 
„rotte vis", welk verhaal heb ik dan? Het 
is geen verwijt, het is een vraag. 
En dan komt er nog iets overgewaaid uit 
de hoek van Pax Christi.„VIamingen zijn 
ooit ook eens inwijkelingen geweest." Jat 
Maar zij hebben nooit culturele rechten 
geëist of gekregen in hun inwijkingsland. 
Anders waren steden als Charleroi of 
Luik al lang tweetalig geweest, twee-
taliger dan Brussel. 

Mijn buren, Afrikaners, moeten hier 
vechten voor hun identiteit. 
Zo wordt, hier in Gent aan de leerstoel 
Germanistiek Zweeds als derde taal aan
geboden. Kan dat Zweeds niet vervangen 
worden door een Afrikaanse taal? Deze 
taal beslaat toch een veel grotere op
pervlakte? 

Naam en adres 
bij de redactie bekend 

Politie-
hervorming 
In het artikel „Eindbeslissing in zicht" 
(WIJ, 18 sept. jl.) verwijt Nico De Smet de 
regering dat ze geen oog heeft voor de 
federale structuur van België, vermits één 
politie per deelstaat niet tot de opties van 
haar ontwerp behoort. 

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

Cĵ  

E-ifiail 
Om uit te testen hoe vlot ons weekblad via e-mail te bereiken is stuurde 
een WU-lezer (W.S., Antwerpen) ons iangs zijn pc onderstaande etec-
tronische brief, zijn commentaar bij de Nobelprijs voor Letterkunde 
1997. Voor wie deze lezer wil navolgen hier ons e-maifadres: 
redactie@vprt(.be 

laus heeft de 
IHobelprijs 
niet gekregen? 

X 

ze tfeliben 
Iieni aan een 
andere nar 
gegeven 

Dit is toch met instemming van de Volks
unie? 

Of moet ik herinneren aan het jongste 
congres te Brussel waar ik volgend amen
dement B2 op voorstel 43 van de con
grescommissie mdiende (omtrent de po
litiediensten): „De gemeentepolitie 
dient, zoals in Duitsland (de Lander) een 
gewestehjke politie te worden, naast de 
nationale Rijkswacht. De structuur en 
uitrusting dienen eenvormig te zijn. 
Mijn voorstel werd, na tussenkomst van 
Bert Anciaux, met grote meerderheid 
weggestemd. 

Zal ik voor het volgende congres nog eens 
amandementen indienen? 

Erwin Ureel, 
Roeselare 

Stemrecht 
De VU zegt duidelijk neen aan de Eu
ropese Unie op de manier zoals die nu is 
georganiseerd. Dit is immers geen de
mocratisch Europa. Dat vonden de No
ren ook, en zij stemden tegen toetreding 
tot de EU. De Zweden traden wel toe. 
Vanuit ons standpunt maakten zij de 
verkeerde keuze. Immers, als de VU zou 
moeten oordelen over het al dan niet 
toetreden van Vlaanderen tot de EU, zou 
zij op grond van haar oordeel over o.m. 
het Verdrag van Maastricht, kiezen om 
buiten dit Europa te blijven. 
Nochtans schijnt een aantal mensen bin
nen de VU er voorstander van te zijn om 

wél aan de Zweden, en niet aan de Noren 
het gemeentelijk stemrecht toe te kennen. 
Dat is natuurlijk hun goed democratisch 
recht, maar het is niet erg consequent De 
landen die door hun toetreding de hui
dige - slechte - EU ondersteunden, zien 
zich beloond doordat hun burgers hier 
stemrecht krijgen. Wie wel de juiste keuze 
maakt, ziet zich nu aan de foute kant 
terechtkomen. 

De EU beslist binnen enkele jaren ook 
over haar uitbreiding. Daarover zal wor
den besHst op basis van allerlei criteria, 
maar wellicht komt het erop neer dat de 
landen die het meeste schade hebben 
opgelopen door het communisme, of de 
meest pijnhjke overgangsfase meemaken, 
langer zullen moeten wachten dan de 
andere. Om bij „Europa" te horen moet 
je immers minstens een beetje rijk zijn. Is 
het dan eerüjk om aan degenen die het 
iets gemakkelijker hebben gehad, meer 
rechten toe te kennen dan aan de an
deren? 

De VU is het aan zichzelf verpÜcht om 
géén onderscheid te maken tussen bur
gers van de EU en burgers van niet-EU-
landen. Wel aan de Zweden, de Grieken 
en binnenkort aan de Polen het stemrecht 
willen toekennen, en niet aan de Noren, 
de Macedoniërs, de Zwitsers en de Li-
touweis is gewoon onlogisch. Het EU-
criterium past gewoon niet in het geheel 
van de VU-ideologie. Voor beide groepen 
moeten dezelfde regels gelden. 
Op andere gronden een lijst opstellen van 

nationaliteiten die wel, en andere die 
geen stemrecht krijgen, is al evenmin 
aanvaardbaar (racisten en godsdienstfa-
natici kunnen er misschien bedenken, 
voor democraten lijkt het mij onmogeljk). 
NationaÜteit valt dus weg als geschikt 
criterium. 

Blijven over: persoonsgebonden criteria 
zoals de verblijfsduur en het onderwor
pen zijn aan de belastingplicht. En de 
taalkennis, uiteraard. Maar me in Vlaan
deren woont, Nederlands spreekt en 
meebetaalt aan de kosten van de ge
meenschap, is toch een Vlaming? Of 
moet zij of hij écht beschikken over een 
paspoort van respectievelijk „België -
Belgique - Belgien - Belgium" of „Eu
ropean Union - Union Européenne"? 

Tom Bevers, 
Essen 

„line petite 
santé..." 
Met vreugde las ik het optimistische 
artikel „VU vindt haar vitaliteit terug" 
van Chris Vandenbroeke (WIJ, 9 okt. j.1.). 
Eindelijk nog eens iets om blij over te zijn. 
Maar even belangrijk dan de cijfers die de 
gemeenschapssenator-prof. aanhaalt vind 
ik het commentaar in de Libre zel£ Deze 
FranstaUge krant heeft er geen baat bij om 
zich te verheugen in de goede peiling naar 
de kiesintenties van de Volksunie, zeker 
na haar Conventie met verregaande 
standpunten over het verder bestaan van 
België/ Belgique. De vind dit een vol
doende reden om uit het artikel te citeren. 
„.. .de Volksunie van wie men vertelde dat 
zij op sterven lag, stelt het weer wat beter 
(elle se refait une petite santé). " En 
verder: „Met haar 8,1 % blijft zij een 
partij die meetelt in het Vlaamse politieke 
landschap. De bocht die de partij onlangs 
nam ten voordele van Vlaamse onaf-
hankehjkheid schijnt de kiezer niet te 
verontrusten." 

De redactie van La Libre blijkbaar wel! 
Tot slot verwijst de Brusselse krant ook 
naar de populariteit van voorzitter Bert 
Anciaux „die met een goede tweede 
plaats het terrein bezet. Wat wellicht de 
goede score (van de VU) verklaart." 

F. Lammens, 
Hofstade 

'"'4 
Jl 

M 

P.S. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven In te korten en persklaar te maken. Brieven 
wonden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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s inds enige tijd is Hasselt weer een cultuur-

toeristisch monument rijker. Het 'Oud 

Kerkhof' wordt ontsloten voor het grote publiek. 

Het project is niet uniek, maar voor Vlaanderen toch 

zeer uitzonderlijk. 

• UITSMIJTER ^ 

Dat het kerkhof aan de Hasseltse Kem-
pische Steenweg - één van de grote 
invalswegen naar de stad - voor de toerist 
wordt opengesteld is mede te danken aan 
]an Yperman, VU-schepen voor o.a. Toe
risme. „Het project genoot bovendien de 
steun van de Koning Boudewijn Stich

ting." licht Yperman toe. „Dat heeft de 
openstelling natuurlijk mede versneld. 
De steun van de Stichting is bovendien 
een bevestiging van de deugdelijkheid van 
het project want het werd verkozen bin
nen een pakket van tientallen andere 
voorstellen. Belangrijk is ook dat het past 
in het nieuwe concept van het integreren 
van historisch erfgoed in het dag-da-
gelijks gebeuren. Een aanvraag tot klas
seren van dit gebied als cultureel erfgoed 
en waardevol landschap is lopende" be
sluit Yperman. 

STUKJE GESCHIEDENIS 
Dat begraven en kerkhoven ook dingen 
zijn die tot ons cultureel erfgoed behoren, 
is iets waar we niet vaak stil bij staan. 
Nochtans was begraving in onze gewes
ten de meest voorkomende lijkbezorging 
in de prehistorische tijden. Pas vanaf de 
Bronstijd, zowat 1.100 v. Chr., zal het 
begraven worden verdrongen door cre
matie. 

Crematie zal goed 1.500 jaar de ge
woonte blijven, daarna mede door de 
kerstening van West-Europa zal begraven 
opnieuw in voege komen. De opkomst 
van de heiligenverering, rond de 8ste 
eeuw n. Chr. zorgt ervoor dat begraven 
gemeengoed wordt. De Germanen bouw
den met zelden gebedshuizen in de on
middellijke nabijheid van het graf van een 
heilige. Rond het jaar 1.000 was die 
gewoonte dermate geëvolueerd dat rond 
ieder gebedshuis een kerkhof werd aan
gelegd. In Hasselt was dat niet anders. De 
Sint-Quintinus was maar te bereiken via 
één van de drie omringende kerkhoven. 
Zoals dat in die tijden nog gangbaar was 
lagen de rijken duidelijk afgescheiden van 
de armen (of pestlijders) en de 'engeltjes'. 
Adel en clerus kregen meestal een be
voorrecht plaatsje in de kerk. 
Na verloop van tijd stelde zich i.v.m. de 
beschikbare ruimte een probleem. Er 
stierven meer mensen dan de kerkhoven 
aankonden: massagraven werden dan 
ook een wijd verspreid verschijnsel. Dat 
bracht op zijn beurt problemen van hy
giënische aard met zich mee. Het maakte 
dat Lodewijk XVI enjozefll het begraven 
in en rond kerken verboden. Begraaf
plaatsen moesten vanaf dan worden aan
gelegd buiten de stadsmuren. Om plun
deringen te voorkomen mocht een muur 
errond worden aangelegd. De graven 
onderscheidden zich van elkaar door een
voudige graftekens als kruisen en zerken. 
Beide heersers trachtten met wisselend 

succes ook Verlichtingsideeën door te 
voeren. Zo moesten de begraafplaatsen 
openstaan voor zowel katholieken als 
andersdenkenden. 

MESTHOOP 
Het was Napoleon Bonaparte die in 1804 
de weg vrijmaakte voor de grotere graf
monumenten. Hij erkende het recht op 
individuele begraving en nogal wat bur
gers maakten daar gebruik van. Het we
reldberoemde Parijse kerkhof 'Cimetière 
du Pére Lachaise' is in deze één van de 
mooiste voorbeelden. 
De 19de eeuw vormt als het ware een 

Departement van de Beneden-Maas" 
had. In 1796 verboden de Fransen be
gravingen binnen de stadswallen, in ker
ken of op de kerkhoven errond. In Has
selt moest er een begraafplaats komen die 
tenminste een half kwartier buiten de 
stadspoorten en ten noorden van de stad 
moest liggen. Vanaf dan zouden veel 
Hasselaren hun laatste rustplaats vinden 
aan de Kempische steenweg. 

Een plaats van rust 
'hoogtepunt' in begraven. Ook het Has
seltse oud kerkhof - 'oud' omdat het niet 
meer in gebruik is - toont dat aan. Het 
oorspronkelijke 'groot kerkhof', waar 
ook de gewone Hasselaar begraven werd, 
was centraal in de stad gelegen en niet 
bepaald iets om mee uit te pakken. Jon
geren speelden er (ook wel met de kne-
kels), maakten er lawaai of gebruikten de 
plaats als vuilnisbelt. De toestand liep 
zodanig uit de hand dat het stadsbestuur 
in 1575 haar onderdanen opriep om er 
geen mest meer te storten. Later werd het 
kerkhof, op uitdrukkelijk verzoek van de 
aartsdeken, omheind en volledig afge
sloten voor het publiek. Slechts op zon
dag, wanneer de weg naar de kerk vrij 
moest zijn, werd het geopend. 
Gezien de gemiddelde Hasselaar zich van 
een en ander bijzonder weinig aantrok, 
kwam evenwel geen einde aan de over
last. Integendeel: omdat het kerkhof in
middels overvol was verergerden ze. Tij
dens de Franse Overheersing was het 
kerkhofprobleem dan ook opnieuw aan 
de orde. De municipale raad maakte er 
toen zijn beklag over dat „Hasselt het 
minst verzorgde kerkhof van het hele 

EEN EEUW BEGRAVEN 
De burgemeesters Stellingwerf en Jacobs 

zochten en vonden nog in datzelfde jaar 
een terrein bij de zusters bonnefanten van 
het Heilig graf, net buiten de Kempische 
poort. Het was niet meer dan een open 
veld, min of meer omringd door een haag, 
van bijna 14 ha. groot. Eén gedeelte ervan 
werd voorzien voor ongelovigen. Het 
werd duidelijk afgescheiden van de rest 

door een muur die pas in rond 1865 werd 
afgebroken. In 1807 werd het volledige 
domein ommuurd, twee jaar later werden 
de centrale kapel en het dodenhuisje 
gebouwd. Beiden zijn nu gerestaureerd. 
Vanaf 1864 kwamen de eerste aanvragen 
voor concessies. Die werden verleend, 
maar alleen aan hen die voldoende bij
droegen aan de armenhuizen. Feitelijk 
kwam het er dus op neer dat alleen de 
rijken zich een concessie konden ver
oorloven. Het kerkhof werd al vlug te 
klein en in 1930 werd een nieuwe be
graafplaats aan de St.Truidersteenweg in 
gebruik genomen. In de bestaande fa-
miliekelders op het oude kerkhof mogen 
nog lijken bijgezet worden, maar be
gravingen in volle grond worden niet 
meer toegestaan en ook concessies wor
den niet meer verkocht. 
Wie nu een bezoek brengt aan het oude 
kerkhof stoot daar op de meest diverse 
architectonische stijlen. Gedurende de 
hele eeuw blijven neo-classisistische graf
monumenten erg in trek. In de periode 
rond 1830 is er dan de opkomst van 
graven in neo-gotiek of neo-renaissance. 
Met de introductie van kleurige, bui
tenlandse granietsoorten geven ontwer
pers van grafzerken blijk van een on
gebreidelde fantasie. Die wordt vaak nog 
aangewakkerd door fraai verzorgde mo-
dellenboeken. 

De verschillende interpretaties van al die 
stijlen worden gemeenzaam samenge
bracht onder de noemer eclecticisme. De 
Art Nouveau krijgt, op een enkele uit
zondering na, op funerair gebied geen 
vaste voet aan de grond. Datzelfde lot is 
ook de Art Deco beschoren: er zijn wel
iswaar enkele prachtige staaltjes van te 
vinden, maar de tijd van de grootse 
grafmonumenten heeft, aan het begin van 
de 20ste eeuw, zijn beste tijd gehad. De 
twee wereldoorlogen zorgen voor a-ty
pische oorlogskerkhoven, de breuk met 
de 19de-eeuwse begrafeniscultuur is 
compleet. In 1930 bevestigt het par
lement met een wet die crematie mogelijk 
maakt die nieuwe mentaliteit. 
De wet van 20 juli 1971, die de be
graafplaatsen en de lijkbezorging in Bel
gië regelt, betekende niet alleen het einde 
van de eeuwigdurende vergunningen, 
maar ook van de monumentale 19de-
eeuwse parkbegraafplaats. Wie wil ken
nismaken met dit stukje cultureel erfgoed 
kan vanaf nu eens gaan kijken in Has
selt. 

(gv) 

Wie een 
bezoek 
brengt aan 
het oude 
kerkhof van 
Hasselt, stoot 
daar op de 
meest dhrerse 
architec
tonische 
stUien. 

Jan Yperman 
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