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Buigen
of
barsten
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et is crisis in Brussel. Het begon
allemaal met de nochtans
vanzelfsprekende toepassing van
de taalwet van 1963. Deze wordt door de
Franstaligen nog steeds niet nageleefd.
Daarom werd zowat een jaar geleden een
"taalhoffelijkheidsakkoord" tussen de
Nederlandstalige en Franstalige leden van de
Brusselde regering gesloten. Daarvan kwam
weinig of niets in huis. Het Vast
Wervingssecretariaat heeft nog steeds geen
werfreserve van kandidaat-ambtenaren voor
Brusselse gemeenten en OCMW's
samengesteld. De kandidaten worden

Zie biz. 9 & 10
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geenszins begeleid bij hun taaiexamens. Een
omzendbrief van de Brusselse regering raadde
de Brusselse gemeenten en OCMW's aan bij
voorkeur uit de werfreserve te putten. De
lagere overheden lappen deze stelregel aan
hun laars. De onwettige benoemingen zijn en
blijven schering en inslag. De Brusselse
regering kan deze benoemingen vernietigen,
maar verzaakt daaraan.

en zegt dat Brussel in het klein meeM
maakt wat België in tiet groot is
overkomen: de botsing van culturen. Op
het eerste zicht een aardige stelling, ware
het niet dat de hoofdstad een goed uit de
kluiten gewassen gemeente is met een
ommeland van 18 satellieten die elk op hun
beurt stadje spelen. Daarboven staat een
hoofdstedelijke structuur die, hoe noodzakelijk hij ook mag zijn, letterlijk boven de
hoofden van de ingezetenen draait. Die
agglomeratie lijkt een beetje op de Chinese
Ivoren ballen waarmee de paters Scheutisten vroeger hun reizende missiewinkels
aantrekkelijk maakten. Ze zitten allemaal in
mekaar, draaien op zichzelf en kunnen niet
uit elkaar. Binnen elk van deze ballen afzonderlijk leven verschillende culturen die
bij tijd en wijle met elkaar botsen. Daar
komen natuurlijk problemen van.
Het Brussels model was een compromis om
de staatshervorming mogelijk te maken,
het is noch een (derde) gewest, noch een
grootstad. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest IS een agglomeratie, een samenklontehng van steden en voorsteden die enkele
bevoegdheden aan een hoger orgaan hebben afgestaan, maar toch nog over voldoende macht beschikken om op zichzelf
te draaien. Als de Chinese ballen.
Deze wijze van besturen, zo is gebleken,
deugt niet. Op de eerste plaats omdat de
spelers op het veld de regels niet eerbiedigen. De voornaamste regel luidt: het
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In de Brusselse regering moet met
consensus geregeerd worden. De ene
taalgroep kan de belangen van de andere
taalgroep niet klakkeloos naast zich
neerleggen. Gesprekken en akkoorden hebben
slechts zin wanneer ze niet vrijblijvend zijn.
Precies in Brussel is het respect voor de
rechten van elke gemeenschap van cruciaal
belang. Aanhoudende akkoorden, bestaande
wetten en institutionele waarborgen moeten
de wil tot samenwerken stimuleren. Als die
wil ontbreekt, kan enkel een "crisis", het
lamleggen van de werking van de Brusselse
regering soelaas bieden. Het is de enige
mogelijkheid die de Vlamingen nog rest
wanneer de Franstaligen het been stijf
'4%;Ug^^C
houden.
Dat is wat alle Vlaamse partijen
verleden week de FranstaUgen Heten verstaan.
Nadat zij steeds het pacificatiemodel trouw
naleefden, steeds het gesprek en verzoening
een kans boden, maar het FDF de consensus
doorbrak, was het geduld op. Even bood het
Een nieuwe bedrijfscuituur?.
gesprek, zondag jl., uitzicht op een akkoord.
De Franstaligen stemden in met het sturen van
Vlaanderen verwoestijnt
een nieuwe omzendbrief naar de Brusselse
gemeenten. Toen tijdens de middag enkele
kabinetsleden van de Vlaamse excellenties
verfijningen, of beter verduidelijkingen aan de
inhoud van de brief toevoegden, was dat er
voor de Franstaligen teveel aan. De inhoud
Carnaval aan de Maaskant
van de brief moest vaag bUjven, zodat de
overtreding van de taalwet ongestraft kon
worden verdergezet.
Leekens ontbindt Duivels.
(evdc)

aanvaarden van de dualiteit van Brussel en
samen besturen.
De ziekte van Brussel is echter dat de
Franstaligen weigeren te aanvaarden dat
de Vlamingen in Brussel, ook al zijn ze een
minderheid, evenveel rechten hebben als
zij. Samenleven vergt vormen van verdraagzaamheid, van hoffelijkheid en van
dienstbaarheid. Dat wil o.m. zeggen dat

Geen
Euro-ville!
het spreken van een taal, het eerste en
voornaamste communicatiemiddel, een
primair verlangen is. Stadhuizen, ziekenhuizen, musea, bibliotheken en andere
openbare instellingen ,zijn de barometers
van deze samenlevingsvormen; ze staan
op slecht weer. De Franstaligen die vandaag wensen dat er in de hoofdstedelijke
administraties steeds minder Nederlandstalige ambtenaren en bedienden werkzaam zijn moeten weten - en ze weten dat!
- dat het leven in Brussel voor de Vlaamse
gemeenschap ondraaglijk wordt en dat de
evenwichten binnen de federale unie op
de tocht worden gezet. De pariteit in de

(vervolg zie blz.2)

Neogotiek in Leuven.

federale regering gaat vergezeld van een
taalevenwicht in Brussel. Wie dit evenwicht
verbreekt zet de deur naar ontbinding
verder open.
Willen de Franstaligen dit echt of stellen zij
de Vlaamse gemeenschap slechts op de
proef? Feit is dat het in stand houden van
het bestaande model, met de invulling van
de 70-50-verhouding binnen de administraties, een voorwaarde is voor een vredevol samenleven in het Hoofdstedelijk
Gewest Kan dit niet, dan moeten de
Vlaamse partijen zich opmaken om met
Wallonië een nieuw statuut voor Brussel uit
te tekenen.
Maar misschien loopt het zo'n vaart niet en
wil het FDF zich alleen maar een goede
uitgangspositie verzekeren voor de komende verkiezingen, waarover in de Wetstraat de ronk gaat dat ze voor de lente van
volgendjaarzijn. Hoedanook, de volgende
verkiezingen zullen communautair getint
zijn, men denke aan de randgemeenten en
de splitsing van de Sociale Zekerheid. Het
FDF heeft communautaire zuurstof nodig
om te overleven en deze zoekt ze door in
Brussel te stoken en in Vlaams-Brabant
onrust te zaaien.
Een beetje raar is dat Louis Tobback Juist nu
de ongelukkige gedachte poneert om van
de Brusselse agglomeratie een Euro-disthct te maken. De SP-voorzitter wil met dit
bejaarde voorstel Brussel aan de Eurocraten verkopen, omdat zijn partij geen zin

a
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heeft om voor een tweetalige en leefbare
hoofdstad de nek uit te steken Want wat
staat er de Vlamingen te wachten? Geen of
nauwelijks democratische inspraak in een
stad die niet meer Brussel maar Euro-ville
zal heten en bestuurd zal worden vanuit
glasbetonnen buildings. Dat Juist een sociaal-democraat dit onvolkse voorstel presenteert, is hoogst bedenkelijk. Brussel in
Europese handen geven is even venwerpelijk als het aan de Franstaligen te grabbel
gooien.
Er bestaan voor Brussel niet zoveel alternatieven, dat is ook niet nodig. De 19
gemeenten moeten ophouden elk afzonderlijk te bestaan en worden best tot één
stad samengevoegd, zoals alle andere
grote agglomeraties trouwens. Waar nodig
kan inspraak op disthctsvlak georganiseerd
worden: kort bij de mensen in hun wijken
en in volle eerbied voor ieders komaf.
Zo'n hoofdstedelijk gewest moet echter
zijn ware proporties kennen, zowel wat
betreft de verkozen raad als het bestuur.
Veel belangrijker is de essentie waar alles
om draait. Wil Brussel de afspiegeling zijn
en blijven van de federale unie dan moet
het er ook de tweetalige hoofdstad van
zijn. Een stad die door de twee grote
gemeenschappen bestuurd wordt, en een
plaats biedt aan de vele culturen die in elke
grootstad een plek zoeken.
Maurits van Liedekerke

Nieuw!
„In het begin schiep Leonard de hemel en
de aarde. De aarde was woest en leeg;
duisternis lag over de diepte, en de geest
van Leonard zweefde over de wateren.
Toen sprak Leonard: 'Er moet licht zijn!'
En er was licht. En Leonard zag dat het
licht goed was. (...) het licht noemde
Leonard dag, en de duisternis noemde hij
nacht. Het werd avond en het werd
^

S Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peeters
is niet akkoord met de ioonopslag die
de gedeputeerden voor zichzelf voorzagen.

M De Vlaamse buschauffeur Willy
Sollle is veroortleeltl tot acht jaar cel.
Sollie was betrokken bij een ongeval in
Wit-Rusland waarbij vier kinderen om
het leven kwamen. Hij ging er als vrijwilliger Tsjernobylkinderen ophalen.
De man gaat in beroep.

• Louise Woodward had meer geluk. De inmiddels wereldbekende au
pair werd na een tweede uitspraak op
vrUe voeten gesteld, ze werd ervan
beschuldigd een baby doodgeschud te
hebben.

• Het Waals uurloon voor arbeiders ligt hoger dan dat van hun
Vlaamse collega's.

• De helft van de automobilisten
rijdt te snel. Rjne medemensen schijnen zich overigens te kunnen verzekeren tegen boetes voor te hoge snelheid.

• Regelmatig weerkerend in het
nieuws: de bijsluiters van geneesmiddelen zijn in veel gevallen nog altijd niet
duidelijk.

• Een tiental Franse vissers enterde voor de kust van Duinkerke de
Vlaamse vissersboot Oostende S3. De
schipper werd ervan beschuldigd zich
te hebben begeven in Franse territoriale wateren.

W Zoals dit blad eind vorig jaar al
meldde zouden er in het Europees
parlement 128 douchecellen geïnstalleerd worden die per stuk 700.000 f r
kosten.

• De Lijn schrapt een aantal stopplaatsen in de Houthalense migrantenwijk Meulenberg. ze kan daar naar
eigen zeggen de veiligheid van de passagiers niet meer waarborgen.

• Slechts de helft van alle doktersbehandelingen vindt plaats in het
eigen Icabinet. volgens de artsen ligt
dat cijfer veel te hoog.
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ochtend; dat was de eerste dag. (...) Hij
rustte op de zevende dag van al het werk
dat hij verricht had. Leonard zegende de
zevende dag en maakte hem heilig, want
op die dag rustte Leonard van al het werk
dat hij scheppend tot stand had gebracht.
Dit is de geschiedenis van het ontstaan van
hemel en aarde, zoals ze geschapen zijn."
(Jan Fabre las voor uit eigen werk)

DOORDEWEEKS

Boerenbedrog
„(..) de echte verruimers zijn inmiddels allemaal buitengeschopt.
Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van Johan Van Hecke,
maar de rechtervleugel binnen de partij heeft de verruiming nooit
een kans gegeven. Pure hypocrisie en boerenbedrog was het.
Maar onze stemmen hebben ze wel gretig gebruikt om allerlei
mannetjes een jobke te geven. Zelf kreeg ik als troostprijs een
postje op het kabinet van minister Martens (...). Na vier dagen heb
ik gezegd: 'Mijnheer de minister, ik ga naar huis want daar kan ik
ook mijn gazette lezen ' Dat nemen ze me nog kwalijk ( ..)"
Auteur Marcella Baete, als CVPverruimer goed voor 18 000
stemmen, in De Standaard der Letteren, donderdag 15 november
1997.
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Buigen of barsten
(Vervolg blz. 1
De Franstaligen en met name
PRL-FDF lagen niet enkel dwars over
de inhoud van de omzendbrief, ze
wensten oolc een nieuw compromis uit
de brand te slepen in verband met de
taalkaders in de Brusselse administratie
en bij de brandweer. Momenteel geldt
daarieen verhouding 32%
_;^Nederlandstaligen tegenover 68%
-'-Jraiétaligen. De Franstaligen menen dat
deze verhoudingen niet langer aan de
"realiteit" voldoen. Ze maken daarbij
gebruik, van een advies van de Raad van
State. Het rechtscollege achtte de
voorgestelde verhouding bij de
brandweer onvoldoende gemotiveerd.
Voor de Vlamingen komt het erop
aan de verhoudingen niet enkel te laten
afhangen van het "werkvolume". Eerst
en vooral heerst over dat criterium nog
geen duidelijkheid. Bovendien leidt de
hantering van enkel dit criterium tot een
vicieuze cirkel. Nederlanstaligen die met
de administratie in Brussel in contact
komen schakelen al te vaak op het Frans
over omdat de administratie geen
bereidwilligheid vertoont om
Nederlands te spreken. Op die manier
krijgt het FDF het argument dat slechts
15% van de dossiers in het Nederlands
wordt behandeld, in de handen
geworpen. Op basis van dit cijfer eist
het FDF dat nieuwe taalkaders een
verhouding van 80% Franstaligen
tegenover 20% Nederlandstaligen
vastleggen.
De Nederlandstalige partijen
willen en zullen daar niet mee
instemmen. Ook al zit de Brusselse

regering wanneer u dit leest terug aan
tafel. Alvast VU-staatssecretaris Vic
Anciaux wil op zijn minst een
verhouding 70% Franstaligen tegenover
30% Nederlandstaligen aanhouden.
Zoniet wordt de tweetaligheid van
Brussel helemaal op de helling gezet.
Bovendien werd de vastlegging van de
Brusselse taalkaders steeds in verband
gebracht metde nagenoeg paritaire
verhoudifigpj) pjj'f^deraal vlak. Daar
maken de Franstaligen in vergelijking
met hun demografische sterkte
aanspraak op duizenden jobs meer. In
Brussel kunnen de Nederlandstaligen
geenszins op een dergelijke
"oververtegenwoordiging" rekenen.
Er zijn slechts enkele oplossingen
voor het bedingen van een compromis.
Zo kunnen de dossiers ontkoppeld
worden of kan gewacht worden op
duidelijke cijfers en meerdere criteria in
verband met de Brusselse administratie.
De eenvoudigste oplossing zou erin
bestaan het FDF de laan uit te sturen of
op zijn minst met de eisen van deze
partij geen rekening te houden. Toen de
discussie in de Brusselse regering over
de Europese parkings losbarstte, lieten
de Franstalige partijen niet na de
Vlaamse regeringsleden ^fin Grijp en
Yic Anciaux in de minderheid te stellen.
Dat was een aanfluiting van de
consensusregel. Een tegemoetkoming
van de PRL en de PS zou deze keer niet
misstaan. De hamvraag hierbij is wat de
PRL achter de hand houdt. Waarom
blijftïe het FDF halsstarrig en
irrationeel ondersteunen? Wil de PRL
andermaal de federale regering doen
vallen?
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DISTRICT
In het VRT-duidingsprogramma De Zevende Dag pleitte SP-voorzitter Louis Tobback voor de omvorming van het Brussels
Hoofdstedelijk gewest in een Europees
district. Volgens Tobback is de Brusselse
constructie niet werkbaar. Nederlandstaligen en Franstaligen komen er niet overeen. Er zijn bovendien meerdere gemeenschappen in Brussel aanwezig. En door de
institutionele patstelling blijft een degelijk
beleid dat de grootstedelijke problemen ten
gronde aanpakt, uit Ook de gemeentelijke
"barroniën" beletten een gemeenschappelijk
beleid. Tot slot, aldus Tobback, willen de
Brusselaars al te vaak dat de federale regering financieel bijspringt.
Tobback beweert dat hij "zijn" idee reeds
vroeger bekendmaakte. Dat is best mogelijk. Ware het niet dat ook de Franstalige
liberalen eertijds het voorstel onderschreven. De PRL wou daarmee de macht van de
Franstaligen versterken en een fiscaal paradijs zoals de vrijstaat Monaco in het leven
roepen. Niemand, echter, heeft tot nu toe
het idee met praktische voorstellen ondersteund. Valt het district enkel onder
Europees gezag? Wordt Brussel van het
federale niveau ontkoppeld? Wat met de
gewaarborgde vertegenwoordiging van de
taalgroepen? Hoe, door wie en in welke
taal wordt het district bestuurd?

REACTIES
Tobback is een wisselvallig man. Tegen de
federale logica in, ontkracht hij de autonomie van de gemeenschappen. Tot hij de
communautaire perikelen zo beu is dat hij
met eigengereide voorstellen op de proppen komt. Op dat moment laat Tobback
zijn ware gelaat zien. In wezen brengt hij
weinig respect voor het Belgisch model op.
Hij beoordeelt de Belgische onafhankelijkheid van 1830 als een miskleun, steekt
bovendien zijn "orangistische" voorkeur
niet onder stoelen of banken. Zijn recente
uitlatingen kunnen in dezelfde zin begrepen
worden. Ze ontiokten bovendien heel wat
reacties. Daardoor bereikt het voorheen
sluimerend communautair debat de publieke opinie. Ook de andere partijen kunnen niets anders dan hun ideeën uitklaren.
Het onderstreept vooral de noodzaak tot
een nieuwe dialoog van gemeenschap tot
gemeenschap.
In de Franstalige pers wordt het voorstel
van Tobback in verband gebracht met de
opties van het Vlaams Blok. Brussel opgeven zou zowel voor het Blok als voor
Tobback de prijs zijn die voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen wordt betaald. Ook PRL-voorzitter Louis Michel
gewaagt van een taal „die in niets verschilt
van de meest extremistische Vlaamse partijen." Volgens PS-voorzitter Philippe Busquin is de houding van Tobback te verklaren

Se non è vero...
r*' „Het is inderdaad zo dat wij niet over beelden beschikken
van de schietpartij waarbij Said Charki dodehjk gewond
raakte. Er zijn inderdaad camera's opgesteld, dat merkt u
goed op, maar het spreekt voor zich dat wij die enkel en alleen
gebruiken in geval van rellen. In deze zaak betekent dat dus
dat de camera's pas opnames begonnen te maken na, ik
herhaal nd, de schietpartij."
„Het lijkt mij sterk dat u mijn woorden van toen verkeerd
geïnterpreteerd heeft. Ik heb niet beweerd dat er geen beelden
bestaan, ik heb enkel beweerd dat wij op het moment van uw

vraag niet over de beelden beschikten. De beelden die u
beweert gezien te hebben, komen mijns inziens niet van de
vaste camera's die, zoals gezegd, pas in werking traden na de
rellen."

belangrijk. En daarom hangen er camera's waarvan wij niet

„Tja, ik ben de laatste om te ontkennen dat dat beelden zijn
van de bewuste schietpartij. Laat daar geen twijfel over zijn.
Die zijn dus blijven steken in het geheugen van de camera. De
vaste, dat is juist. Maar indien wij dat hadden toegegeven, zo
vlak na de rellen, dan was er nog meer oproer gekomen. Dat
was een schending van de privacy."

goed mogelijk. Ik herinner mij trouwens niet dat wij ooit

„Kijk: camera's zijn er dus om beelden op te nemen. Maar
omdat beelden nog geen bewijslast hebben, zijn ze on-

geloof?!?"

^

vanuit een „politiek labiel Vlaanderen."
Ook de Vlaamse partijen zijn niet opgezet met Tobback's voorstel. De CVP is
van oordeel dat hij „improviseert." Deze
partij legt er de nadruk op dat de waarborgen voor de Nederlandstaligen in Brussel „noodzakelijk samenhangen met het
evenwicht van Vlamingen en Franstaligen
in de federale regering." Net als de CVP,
vindt de VLD dat de Vlamingen in Brussel
op hun strepen moeten staan. „Tobback
lanceert zijn onrealistisch voorstel op een
voor de Vlamingen ongunstig moment."
De groenen wil de bestaande Brusselse
structuren niet afschaffen, maar versterken.
De Volksimie wil nog even afwachten of er
al dan niet een taaiakkoord met de Franstaligen mogelijk is. Voor de VU is er geen
enkele marge voor een compromis. De
taalwetgeving moet voor iedereen gelden.
Indien het PRL-FDF kartel de crisis blijft
uitlokken, is Brussel onbestuurbaar geworden en moet er een debat komen over een
nieuw statuut. „Sporen a la Tobback schuiven de problemen slechts door en geven
geen enkele zekerheid voor de Vlaamse
rechten in Brussel. Volgens de Vlaamse
Volksbeweging (WB) „stelt de voonitter
van een Belgische regeringspartij de onbekwaamheid van België vast. De tussenkomst van Europa inroepen is een ongezien maneuver dat in diplomatieke kringen veel opzien zal baren. Het is spijtig
genoeg ook gevaarlijk voor de Vlaamse
aanwezigheid, aangezien de Vlaamse belangen via de EU nog slechter worden
verdedigd dan via België. Zolang de Belgische constructie nog blijft bestaan moet
het derde gewest tot een gemeenschappelijk
gebied van de Vlaamse en Franse gemeenschap omgevormd worden."

BLOK
De tweede nationalistische conventie van
het Vlaams Blok is door het weeblad 't
Pallieterke niet op applaus onthaald. Wel
integendeel, Hector van Oevelen beschrijft
hoe de conventie „door tweeduizend wilden werd bijgewoond." Van Oevelen verwijt VB-voorzitter Frank Vanhecke demagogische praat uit te slaan. „Graag had ik de
voorzitter wat meer concreet willen horen
spreken over de oplossingen die zijn partij
voor ogen staan voor het probleem van
Brussel-onze-hoofdstad in een zelfstandig
Vlaanderen, voor de verloedering van onze
taal en cultuur, voor de inspanning van
Vlaanderen in een verenigd Europa. Ik zit
nog steeds te wachten op de Blok-ideologie
die het (onmiskenbaar grote) migrantenprobleem weet te integreren in een volksnationalistisch gedachtengoed. Ik kan mij
niet van de indruk ontdoen dat nogal wat
VB-leiders uit electorale overwegingen liever de migrantensnaar betokkelen dan de
traditionele eisen der Vlaamse beweging te
behandelen."

weten wat ze opnemen. Zo simpel is dat!"
„Na overleg hebben wij besloten u te melden dat deze
beelden vervalst zijn. Gezien ze geen bewijslast hebben, is dat
ontkend hebben over beelden te beschikken. Daarom hangen
er immers camera's. Onbemand, ja."
„Ik treed niet af, maar wens me te laten verhoren door de
kamercommissie. Niet onder ede, dat spreekt. Politici, dat is
immers één pot nat. Mag ik nog zelf bepalen wie ik
(Binnenkort ook in uw dagblad!)
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BDBH
De samenstelling van de Belgische Dienst
voor Buitenlandse Handel (BDBH) is niet in
verhouding tot het aandeel van Vlaanderen
in de Belgische export. Vlaanderen staat
voor 70% van de Belgische export in. Sinds
de staatshervorming van 1992 eiste het
Vlaams gewest dat de Raad van Bestuur van
de BDBH in verhouding tot dit aandeel zou
worden samengesteld.
Het federale parlement wou daar niet op
ingaan. De RvB van de BDBH is van 32
naar 24 leden teruggebracht. Daarvan mag
het Vlaamse gewest er vier aanduiden.
Uit protest heeft de Vlaamse regering
slechts één afgevaardigde, Martin van
Houtte, de directeur van Export Vlaanderen, naar de RvB van de BDBH gestuurd.

Vande
Lanotte
maakt eind
aan
drughandel.

et extremisme slaat toe. Zowel In Vlaamse als in
Franstalige kringen. Dat maakten de
congressen van het Vlaams Blok en de PRL-FDF
pijnlijk duidelijk.

H

Nieuw België
Recente congressen van twee partijen het Vlaams Blok en de PRL-FDF - toonden
aan hoe onverdraagzaamheid, het autoritaire denken en haat tegenover andere volkeren en culturen gestaag toeneemt. Dat fenomeen doet zich, hoewel
dit vaak wordt ontkend, aan bljde zijden
van de taalgrens voor. In Brussel is er zelfs
sprake van grondige communicatiestoornissen tussen beschavingen.
Dat het Blok naar aanleiding van de migrantenrellen garen zou proberen te spinnen, vlei te verwachten. Het verbaast
evenwel dat deze partij er vaak dezelfde
argumentatie op nahoudt als de mosiimfundamentailsten. Daarmee neemt het
Blok afstand van de waarden en normen,
de democratische principes en de emancipatorische verwezenlijkingen van het
"eigen volk". Want net zoals de integnsten
binnen bijv. de Turkse gemeenschap
meent het Biok het "recht In eigen handen" te mogen nemen. Deze partij appeleert tevens aan de verdediging van een
op zichzelf teruggeploolde "eigenheid",
waarbij de klok zowaar wordt teruggedraaid. Precies zoals sommigen de Koran
wensen te interpreteren, gaat het Blok
regelrecht tegen de belangen en de moeizaam vrijgevochten rechten van de vrouwen in. Schaamteloos wordt de "verdediging van het gezin" misbruikt om vrouwen én mannen het recht op een menswaardig bestaan te ontzeggen. Dat werd
duidelijk naar aanleiding van een vrije

tribune in de krant De Standaard waarin
Blok-kamerlid Alexandra Colen fulmineerde tegen de nieuwe wet die fysiek en
psychisch geweld tussen partners zwaar
bestraft. Intrafamiliaal geweld tussen ouder en kind en tussen de partners is een
maatschappelijke kwaal waarover tot nu
toe al te zedig werd gezwegen. Het bestaan van dergelijk geweld wordt slechts
dan onder ogen gezien, wordt slechts
door de maatschappij erkend wanneer
het ook met wettelijke middelen bestreden kan worden. De wetgever biedt
voortaan een mishandelde partner de
mogelijkheid om de geweldenaar zwaar te
bestraffen. Want, net binnen het huwelijk
of andere samenlevingsvormen is het respect voor eikaars waardigheid niet meer
dan vanzelfsprekend.
De nieuwe wet vertoont enkele leemten,
het gevaar voor berekende en misplaatste
"afrekeningen" is niet ondenkbeeldig. Zo
kan men zich vragen stellen bij het feit dat
ook organisaties zich burgerlijke partij
kunnen stellen en daardoor inzage in het
strafdossier krijgen. Maar, daar is het Colen niet zozeer om te doen. Wel,,wordt
het gevaarlijk voor de man om zich ten
aanzien van een vrouw duurzaam te engageren." Colen meent dus dat de man
zal terugschrikken voor het huwelijk omdat een flink pak rammel tot ven/olging
kan leiden. Daardoor, zo redeneert het
kamerlid, wordt het gezin verdacht gemaakt. Wie maakt hier wie verdacht? Ove-

rigens, niet enkel vrouwen, ook kinderen
kunnen op weinig bescherming van het
Blok rekenen. De extreem-rechtse partij is
zelfs zo dom om vooral de migrantenkinderen te willen treffen. Hun kindergeld
en studiebeurzen moeten immers worden afgepakt indien ze bij "staattereur'
betrokken zijn.
Gaat het Blok In tegen de rechten van
zowel het ander als eigen volk, dan hebben de Franstalige liberalen en het FDF
het op de Vlamingen gemunt. De communautaire eisen die de PRL-FDF op haar
jongste congres vooropstelde, daarbij ondersteund door een meerderheid van
Franstalige academici, betekenen niet
minder dan de doodsteek voor het Belgisch federaal model. PRL en FDF gewagen openlijk van een nieuw België waar
geen plaats meer is voor de Vlamingen.
Dat België wordt een "communauté francophone Wallonle-Bruxelles". De rabiate
francofonen stellen immers dermate onaanvaardbare eisen dat in hun ogen geen
andere uitweg mogelijk is. Zo wil PRLvoorzltter Louis Michel dat de pariteit op
federaal niveau wordt versterkt, want hij
voorziet een senaat met een gelijke vertegenwoordiging van de gemeenschappen. Daartegenover moet de pariteit in
het Brussels hoofdstedeijk gebied verlaten worden. Het kan niet, aldus de PRL
FDF dat in Brusselse regering twee
Vlaamse ministers zetelen. Overigens weigert deze partij nog langer het bestaan
van twee taalgroepen in het Brussels parlement te erkennen. De Vlaamse rand
rond Brussel hoort volgens de PRLFDF de
Franstaligen toe. Een referendum zal
daarover beslissen.
Deze eisen zijn een uiting van misprijzen
tegenover Vlaanderen en de Nederlanstalige bevolking. Met deze partij is geen
dialoog mogelijk.
(evdc)
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stof tot spreken
„Om zes uur 's morgens werd, op
initiatief van de adjunctarrondissementscommissaris, de
leeuwenvlag uitgehangen aan het
gemeentehuis (...) Enkele uren later werd
door de burgemeester en de eerste schepen
(...) ook het bewuste bordje aan het
gemeentehuis aangebracht. (...) In overleg
met mijn kabinet werd beslist het bordje.

dat kon worden beschouwd niet enkel als
in strijd met de taalwetgeving, maar ook
van die aard dat het kon bijdragen tot het

<* WETSTRAAT
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laanderen is in de ban van de nieuwe poiitiel<e
cultuur. Komt er ook een nieuwe
bedrijfscultuur?

Nieuwe
bedrijfscultuur?

4

Kon het contrast nog groter? Terwijl de
referentieaandeelhouders van de BBL
zich enkel toelegden op het krampachtig
controleren van hun bank in Belgische
handen - hierin gesteund door de Belgische politiek - versterkte het zelfbewuste Nederlandse ING zich op wereldvlak. Vorige week viel de rijpe appel
van de BBL haar in de schoot. Volgens
Frans Croh van het weekblad Trends
illustreert dit overnameverhaal vrij duidelijk het einde van het Belgische industriële stelsel. De trend in de richting
van wat gemeenzaam 'deugdelijk bestuur'
wordt genoemd is in ieder geval duidelijk.
Ook in het Vlaams Parlement bracht/ean-

Marie Bogaert (VU) dit thema reeds in
oktober 1997 aan.
Onder deugdelijk bestuur (corporate governance) verstaat men het evenwichtige
verdelen van taken en machten tussen
aandeelhouders, bestuurders en directeuren van een onderneming. Die taakverdeling leidt niet enkel tot winstgevende expansie, maar laat ook alle bij de
onderneming betrokken partijen aan hun
trekken komen en dit in verhouding tot
hun bijdrage aan het resultaat van de
onderneming. Daardoor wordt de klemtoon niet enkel op kostencompetitiviteit,
maar ook op strategische competitiviteit
gelegd.

zorg archeologiscli
patrimonium
Het gaat niet goed met het Vlaams archeologisch patrimonium. Tot die vaststelling komt Vlaams VU-parlementslld Nelly
Maesdie daarover ministervan Cultuur, Gezin
en Welzijn Luc Martens onüervroeg.
Sinds 1993 staat het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (lAP) voor de uitwerking van het archeologisch beleid in. Het
instituut is een Dienst met Afzonderlijk Beheer (DAB) dat ieder jaar dotatie krijgt om
haar opdrachten naar onderzoek, behoud en
restauratie van het archeologisch patrimonium waar te maken. Jaarlijks wordt 50 miljoen fr. werkingsmiddelen toegekend. Via de
VDAB wordt datzelfde bedrag voor tewerkstelling overgemaakt.
In vergelijking met andere landen, wordt in
Vlaanderen te weinig geld voor de archeologische monumentenzorg uitgetrokken.
Overigens, aldus Nelly Maes, stelt de snelle
evolutie op economisch en maatschappelijk
vlak steeds nieuwe eisen aan onze al te
beperkte Vlaamse leefruimte. Meer dan 14%
van het totale Vlaamse grondgebied is reeds
bebouwd. Bovendien zal deze "ruimteconsumptie" nog toenemen. Door de almaar
grotere bouwprojecten en toenemende infrastructuurwerken onstaat een "archeologisch verstoringsrisico".
Om die verstoring tegen te gaan, wil Nelly
Maes alternatieve financieringsbronnen aanboren. Ze denkt daarbij aan de toepassing
van het principe "de veroorzaker betaalt" dat
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uitlokken van incidenten, te laten
verwijderen door de burgemeester zelf,
(...). Nadat hij gevonden was, heeft de
burgemeester echter zonder
tegenstribbelen het bord verwijderd."
Antwoord van Vande Lanotte aan Bert
Anciaux over het bord 'Nationalisme
Flamand Stop' op 11 juli j.l. in Voeren.
Het 'vinden' van de burgemeester duurde
vrijwel een hele dag ...

Nelly Maes
in de herziene Europese conventie voor bescherming van het archeologisch parlmon/um is opgenomen,
Nelly Maes: „De individuele beheersdwang
moet tot een collectieve zorg voor het archeologisch patrimonium verheven worden.
Op mijn vraag onderzoekt het lAP de uitwerking van het alternatief financieringssysteem. Er zal dan ook een voorontwerpdecreet tot Instelling van het Fonds voor het
Archeologisch Patrimonium worden voorbereid.
(evdc)

stabiel en belet ze de uitbouw van een
lange termijnstrategie. Telkens het referentieaandeelhouderschap dreigt te
veranderen of wanneer plots onenigheid
ontstaat over de te volgen koers tussen de
verschillende controlerende groepen,
ontstaat er onzekerheid bij de directie van
de onderneming. Bij de Generale Maatschappij hebben we dit in het verleden
verschillende malen kunnen vaststellen.
Ook de BBL verkeerde in dit geval.
OPLOSSINGEN
Volgens Jean-Marie Bogaert is een grotere autonomie van de directie ten opzichte van de raad van bestuur in ieder
geval heilzaam. Een meer verspreid aandeelhouderschap kan dit mede bewerkIn het Vlaams parlement pielt Jeanstelligen. Een en ander mag echter niet
Marie Bogaert voor een nieuwe
bedrijfscultuur. leiden tot een volledige onafhankelijkheid van de directie ten opzichte van de
raad van bestuur. Een delicate even...IN BELGIË
wichtsoefening
dringt zich op.
Het Belgische voorbeeld kan niet met
Betere bestuursstructuren moeten in iedeugdelijk bestuur in verband worden
der geval de strategische continuïteit
gebracht. Leiding en eigendom van de
waarborgen zodat ook de levensvatbaaronderneming zijn in dit land te sterk met
heid van de Vlaamse economie in een
elkaar verstrengeld. In België komt iminternationale context verbetert. Veranmers geen verspreid aandeelhouderschap
deringen in de structuren moeten ook de
voor. Het industriële en financiële model
kleine aandeelhouders tot voordeel strekwordt bovendien door het referentieken. De beslissingscentra moeten ook
kapitalisme gekenmerkt. In zo'n stelsel
gemakkelijker in eigen hand gehouden
kent men aan een beperkte groep aankunnen worden. Buitenlandse institutideelhouders de facto alle macht toe om
onele beleggers hoeven ons dan niet lantoezicht te houden op de ondernemingsger schrik in te boezemen. Integendeel,
en bestuursproblemen. Dat heeft tot een
we moeten hen aanmoedigen om ook in
grote rolvervaging geleid. En in verVlaamse beursgenoteerde ondernemingelijking met het buitenland is de progen te beleggen. Zodoende kan de kafessionalisering van onze ondernemingen
pitaalbasis van de ondernemingen toetrager op gang gekomen. Referentieaannemen, zonder dat de beslissingsautodeelhouders aarzelen ook vaak om extern
nomie wordt aangetast. Een aantal wetrisicodragend vermogen aan te trekken.
telijke verplichtingen kan in dit verband
Ze zijn bevreesd om op die manier 'de
worden doorgevoerd, voornamelijk om
controle' over 'hun bedrijf' te verliezen.
de cascadestructuren doorzichtiger te
Zo verzeilt men in een patsituatie. In die
maken. Voor grote groepen kan ook
zin is het zeer belangrijk dat de GIMV
gedacht worden aan het toelaten van
[Gewestelijke Investeringsmaatschappij
onafhankelijke bestuurders in hun raad
Vlaanderen) neutraal risicokapitaal vervan
bestuur die in het belang van de ganse
schaft bij gebrek aan andere risicokaonderneming moeten denken.
pitaalverschaffers.
Deze stappen zijn hoe dan ook noodEen ander probleem zijn de "cascadezakelijk om de Vlaamse ondernemingen
structuren". Financiële en industriële
op de internationale kapitaalmarkten te
groepen worden opgebouwd rond een
laten meespelen. Ook in het buitenland
piramide van ondoorzichtige, opeenvolkan men niet meer om deugdelijk bestuur
gende holdingmaatschappijen. De koning
heen: vele beurzen stellen strenge eisen
van de "cascadestructuur" is zonder twijaan ondernemingen om ook de belangen
fel Albert Frère. Met de inzet van relatief
van de minderheidsaandeelhouders terkleine bedragen slaagde hij er in de condege te behartigen. Het dreigement van
trole over vrij grote ondernemingen te
Albert Frère om België te verlaten indien
verwerven. In zo'n systeem worden de
de autonome vennootschapsstructuur er
belangen van de minderheidsaandeelhoukomt, kan dan ook beschouwd worden
ders - de kleine beleggers - nauwelijks
als bluf. Waarom zou Frère het land
verdedigd. Door het benoemen van onverlaten waar de principes van deugdehjk
afhankelijke bestuurders zouden de bebestuur nog in de kinderschoenen
langen van alle aandeelhouders gevrijstaan?
waard kunnen worden.
Tot slot is de aandeelhoudersstructuur
van de Belgische ondernemingen vrij inKarl CoUaerts

\f en toe duiken in de media berichten op dat er
weerom zoveel vierkante kilometer
woestijngronden zijn bijgekomen. Meestal dan ver
van ons bed en in warme streken. Jaren terug
waarschuwde de veel te vroeg overleden Leuvense
professor Jan de Ploey, in eigen land dan, voor de
verwoestijning van onze Vlaamse landbouwgronden.
^
Het onbeheerste gebruik van chemische
meststoffen, het veel te diep omploegen
en het geleidelijk vervangen van stromest
door drijfmest zijn zoveel oorzaken van
de verslechtering van onze cultuurgronden. Dan is er tenslotte nog het gewas
maïs, dat het maar verder nog vrij goed
blijft doen in onze uitgeputte gronden,
mits het toedienen van onbeheerste hoeveelheden chemische meststoffen, als toemaat bij veel teveel drijfmest.

MAÏS EN HERBICIDEN
Nochtans, reeds ten tijde van en na de
ontdekking van Amerika, vonden de
Spanjaarden immense woestijnen rond de
Inca-steden. De bodem was totaal levenloos geworden na de eeuwenlange
monocultuur van maïs, het volksvoedsel
van de Inca's.
Maar maïs is niet enkel uitputtend voor
de bodem, maar tevens een zeer slechte
bodembedekker, en dito onkruidonderdrukker. Pogingen van onze landbouwkundigen om hierbij een onderteek te
bedrijven, worden niet gewaardeerd door
de gangbare landbouw, omdat het gebruik van onkruidbestrijders zoveel gemakkelijker is.
Zolang hierover geen verplichting wordt
opgelegd zullen onze landbouwgronden
verder in kwaliteit verminderen. Ze zullen dus gewoon armer worden aan hoogwaardig leven.
Een variante hierop is het alternatief
kuilvoer. Het gaat hier dan om een mengsel van zonnebloem, zeer vroege maïs,
veldbonen en dito erwten, die samen een
zeer goed kuilvoeder vormen. Wat late
haver mag er ook al bij. Dit mengsel is niet
enkel zeer onkruidonderdrukkend, desnoods machinaal vrij te houden van onkruiden en kan vrij vroeg ingekuild worden, waardoor een nateelt van groenvoeder en/of groenbemester best mogelijk is.
Landbouwer Erwin Resele (Duitsland) is
hiermee reeds jaren doende en stelde
hierbij vast dat de bodem op zeer korte
tijd rijker werd aan humus en uiteraard
aan hoogwaardig leven.
Ten overstaan van de landbouw is men op
Europees vlak vrij mild met betoelagingen. Waarom dan geen steun aan landbouwers die niet houden van een blote
grond en toch minstens een onderteek in
maïs willen bedrijven? Of, beter nog,
alternatief kuilvoer gaan telen en op die
manier de pesticidenspuit willen ruilen
voor een mechanische, desnoods telegeleide uitrusting om er in laatlente, zo
nodig, onkruiden in de maïs mee te lijf te
gaan.
Tenslotte gaat het hier om het potentieel
dat vervat zit in het vrij dunne laagje
grond, waarvan wij met zijn allen in deze
wereld moeten leven.

MILIEU <

RÉT BELANG VAN HUMUS
Wij vergeten te gemakkelijk dat de meeste
woestijnen ooit zeer vruchtbare landbouwgronden waren. Zeker, klei houdt
de voedingselementen beter vast dan
zandgronden, maar klei met praktisch
géén humus is al even levenloos als een
zandgrond zonder humus. Vocht kan hier
wel wat helpen, maar in beide bodemtypen is humus noodzakelijk om een
goede bodemstructuur te bekomen. Maar
het zijn uitgerekend de steeds humus-

armer worden aan humus en leven. En dat
beetje (?) drijfmest plus nogal wat chemische mesten kunnen enkel voorlopig
zorgen voor een goed rendement, maar
steeds met het negatieve resultaat van
verschraling van de bodem, verslechtering van de structuur en verarming aan
hoogwaardig leven.
Zandgronden zijn meestal sneller vruchtbaar te maken, hoewel daar een goed
humusgehalte hard nodig is om te voorkomen dat labiele elementen als kalk en

VerwoestUning van
landbouwgronden
armer wordende kleigronden, vooral
wanneer ze niet vlak liggen, waarvan bij
iedere plensregen de beste gedeelten wegspoelen. Dit zal minder tot niet het geval
zijn bij begroeide gronden, omdat deze
vastgehouden worden door het gewas.
Maar een maïsgrond, zéker wanneer er
geen ondergroei is, zal van jaar tot jaar

magnesium, niet te vlot zouden uitspoelen. In deze gronden moeten groenbemesters, waar mogelijk, steeds zorgen
voor het bedekt houden van de bodem,
wat bovendien een bescherming van het
bodemleven inhoudt. Organische mesten
uit de zak zijn vrij duur en uiteraard beter
dan chemische mesten. Hoewel, deze

Op 14 november had op de zetel van de
Culturele en Pedagogische Afvaardiging
van de Franse ambassade te Cent een
ietwat vreemde plechtigheid plaats. Daar
werd aan Jozef Deleu het ereteken van
Chevalier des arts et lettres uitgereikt. Wat
vreemd inderdaad, het ligt niet voor de
hand dat iemand die Ijvert voor de Instandhouding en de verspreiding van de
Nederlandse taal en cultuur met een
Franse onderscheiding wordt vereerd. In
zijn dankwoord verwoordde de gelauwerde de achtergronden van zijn gedrevenheid.
Als zoon van een Franse vader en een

mesten bevatten meestal nogal wat stikstof, waardoor de verhoudingen met de
andere, steviger elementen in het gedrang
kunnen komen.
Zandgronden zijn best te verbeteren door
tevens geregeld wat bentoniet (kleimeel)
toe te dienen.
Kalk is niet enkel nodig om verzuring van
de bodem te voorkomen, maar onder
vorm van basalt- en lavameel, ander gesteentemeel en zeewierkalk is dit een
zachte, natuurlijke manier om te voorzien
in de zo broodnodige spoorelementen.
Alles wat hier geschreven staat, weten
onze landbouwkundigen maar al te goed.
En toch wordt er in de gangbare land- en
tuinbouw niet steeds naar gehandeld. Er
zouden hiermee, ook op zeer lange termijn, heel wat onverkwikkelijke evoluties
kunnen voorkomen worden.
Anne Willekens

Zuylen, ook Isabelle de Charrière genoemd.
gruwel. Ikzelf echter ervaar deze dubDeze achttiende-eeuwse Hollandse edelbelzinnigheid als méérzinnig. Ze vormt een
vrouwe liet ons een indrukwekkend oeuvre
rijkdom waaraan Ik veel te danken heb.
na, bestaande uit honderden brieven in
Sinds bijna vijftig jaar leef en werk ik op de
schitterend Frans. Zij heeft een Ranse stijl,
grens met Frankrijk. Bij velen roepen greneen Nederlands karakter en een universele
zen weerstanden op of lokken agressieve
geest. Met kritische distantie hield zij van
reacties uit. Bij mij maken grenzen een
haar land en van Frankrijk. Haar geschriften
grote gedrevenheid los. Ik wil ze overhebben tot op vandaag niets van hun
schrijden.
oorspronkelijkheid verloren. In 1800, op
Vanuit deze motivatie heb Ik in 1972 het
Franstalige tijdschrift Septentrion. Arts et zestigjarige leeftijd, schreef zij woorden die
culture de Flandre et des Pays-Bas op- mij bijzonder na aan het hart liggen- ,,Je
suis tres alse de n'être sous aucune bangericht. Het blad Is „une main tendue a la
nière et de courlr llbrement Ie pays de la
francophonie". Ook publicaties als het jaarllttérature." Thuis In de bibliotheek prijkt
boek De Franse Nederlanden - Les Pays-Bas
een getekend portret van Marguerite Yourcenar. Van haar zijn de woorden:,, Bien que
je sols Frangaise et que, dès mon enfance,
j'aie été famlliarisée avec Ie frangais, Instrument de mon métier d'écnvain, je ne
saurais m'imaginer sans la Flandre... La
Flandre constitue l'émérvelllement dans
ma vie, Ie fondement émotionel."
frangais en de verschillende uitgaven van Dagelijks word Ik dus geconfronteerd met
Belle van Zuylen en Marguerite Yourcenar.
de ,,Stichting Ons Erfdeel" in het Frans
Mede door hun werk geïnspireerd, wil Ik
over de taal, de geschiedenis, de literatuur
enthousiast
blijven meewerken aan een
en de kunsten van de Lage Landen, hebben
Europa waarin de talen en de culturen
tot doel de goede verstandhouding tussen
respectvol samenleven en elkaar voortfrancofonie en neerlandofonie te bevordurend verrijken. Hoewel het in deze tijd,
deren. We zijn immers zoveel aan elkaar
waarin de cynici het hoge woord voeren,
verschuldigd.
Als een hommage aan de taal en de cultuur verdacht lijkt een ideaal te koesteren en
en/oor uit te komen, kost mij dat geen
van uw prachtig land, wil ik hier vandaag
moeite. Ik geloof dat het pluralisme de
een bekentenis doen. Ik ben al jaren in de
ware
dynamiek is van de verschillen Voor
ban van twee Franstalige vrouwen, auteurs
mij
vormt
het een remedie tegen nlvelvan de eerste orde, die ook nauwe banden
lenng
en
geestelijke
verpaupering, maar
hebben met de Lage Landen
ook een garantie voor de democratie.
In mijn bureau op de ,,Stichting Ons Erfdeel" hangt een afbeelding van Belle van
Jozef Deleu

De dynamiek
van de verscmilen
Vlaamse moeder ben ik sinds mijn jeugd
bijzonder gehecht aan de Franse taal en
cultuur. Mijn bewondering voor de taal van
mijn vader Is groot. Die taal heeft mij nooit
gehinderd In mijn geschriften en mijn
werk, maar heeft mij gesterkt bij leder
pleidooi voor de rechten van mijn Nederlandse moedertaal, In eigen land en
daarbuiten. Aan mijn Franse vader dank Ik
die vanzelfsprekende trots op de eigen taal
en cultuur. Op het vlak van het cultureel
zelfrespect Is Frankrijk voor alle Nederlandssprekenden een voorbeeld. Ik ben
dus Iemand van twee culturen. Voor velen
Is alleen al de gedachte niet uit een en
dezelfde houtsoort te zijn gesneden, een

Maïs put de
bodem
genadeloos
ultl
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Ronald Ergo
ontvangt lOde
torenwachtersprijs

Ronald Ergo

voor z'n
woning te
Oostakker
met tegen de
muur nog het
leesbaar
„Ergo sum"...

Sedert 1985 reikt de Dr. Jozef Goossenaertskring van Gentbrugge-Ledeberg,
aangesloten bij FVK Rodenbachfonds,
jaarlijks de Torenwachtersprijs uit aan wie
zich sociaal-cultureel verdienstelijk heeft
gemaakt voor Vlaanderen en heeft bijgedragen tot de uitstraling van Vlaanderen in het buitenland. In het verleden
ontvingen Jef Demedts, Ada Deprez, Tine
Ruysschaert, Rudolf Werthen,Jo de Meyere, Erika Pauwels, Peter Ritzen, Nolle
Versyp en Eric Defoort de Torenwachtersprijs.
Op 15 november overhandigde de kring
de 10de Torenwachtersprijs aan Ronald
Ergo voor zijn inspanningen om kwalitatieve grafiek en bibliofiele werken op
ambachtelijke wijze te bevorderen en te
verspreiden, zowel in Vlaanderen als in
het buitenland. Heel wat vooraanstaanden waren getuige hoe een zichtbaar
ontroerde Ronald Ergo de prijs in ontvangst nam.
Ronald Ergo werd op 3 februari 1936 te
WatervHet geboren en volgde Grafische
Vormgeving aan het Hoger Instituut voor
Grafisch Onderwijs (Higro) te Mariakerke. Sedert 1963 is hij zelfstandig kunstenaar. Ronald Ergo schildert, maakt
grafiek en verzorgt bibliofiele uitgaven
met werk van Apollinaire, Baudelaire,
J.L De Belder, Herman de Coninck,
Guido Gezelle, Goethe, Hölderlin, Rol-

Werk van Ronald Ergo bevindt zich in
Antwerpen, Brazilië, Brussel, Gent... Hij
stelde onder meer tentoon in de Brakke
Grond te Amsterdam, het Museum voor
het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen,
het Palau de la Virraine te Barcelona, het
Museum van Deinze en Leiestreek, de
Sint-Pietersabdij en het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent, Le Palais de
l'Europe in Le Touquet en op de Europese
Biënnale voor Grafiek te Plolesti (Roemenië).
Tijdens de druk bijgewoonde viering in de
trouwzaal van het Dienstencentrum in de
Gentse deelgemeente Gentbrugge kon
WIJ een glunderende Ergo strikken voor
volgend gesprek.
Waarom gebruik je uiteenlopende
beeldende middelen?
R. Ergo: „Ik zoek naar een harmonieus
model dat mij wordt aangereikt door
uiteenlopend materiaal. Ik werk zowel
abstract als figuratief want alles wat harmonie is, is universeel. Evenmin maak ik
onderscheid tussen disciplines. Zo plaats
ik beelden in een boek en hang ik een boek
op als beeld."

nische verbluffing is met een handpers
uitgesloten, maar mijn werken winnen er
wel mee aan originaliteit."
Jean-Pierre Roosen
o& Op verzoek stelt Ronald Ergo schilderijen, grafiek en bibliografische
werken tentoon. Tevens verzorgt hij
atelierbezoeken en voordrachten over
kunst en ambachtelijke typografie in
het bijzonder. Info: Ronald Ergo, Jef
Tinelstraat 5, 9041 Oostakker, tel.
091355.65.76.

Org.: Rodenbachfonds Erpe-Mere. Info: Patrick Verbestel, 053/62.73.89.
ZO. 21 dec. AAICEM: 2de Vlaamse
Kerstmarkt. Vanaf 13u.30 in De Schuur,
Popuiierenstraat 15. Authentieke openlucht Kerstmarkt in landelijk kader. Met
levensechte kerststal. Org. en info: Rodenbachfonds Erpe-Mere (053/62.73.89).

WEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN

Vr. 21 nov. DEINZE: Het volksnationatisme in de affiche. Affiches-tentoonstelling. Opening en voordracht om I9u.30
•" Jouw werken zien het levenslicht in je in de kelder van de Bibliotheek, Markt. Ook
open 22 en 23 nov. van 10 tot I8u. Toegang
woning, terwijl je graag de wereld afreist
gratis. Org.: Rodenbachfonds-Goosseom kunst van anderen te zien. Een te- naertskring.
Za. 22 nov. CENT: Sinterklaas;
genspraak?
meer
dan
een kindervriend. Legenden en
R. Ergo: „M//« woning werkt begrenzend.
volksgebruiken rond Sint-Nicolaas door LieAnderzijds schilder ik ruimten om de ven Dehandschutter. Om 20u. in zaal Erasbegrenzing ervan open te breken en haar te mus, Mageielnstraat te Gent. info: Chrisvergroten, met beeldende middelen wel- tiane De Smet (09/223.65.62). org.: FWGent.
iswaar. Ik ben zowel begrensd door mijn
vr. 28 nov. ZOTTECEM: Vlaams
streek als gevoed door onze boeiende
nationalisme en de Nieuwe orde, 1914samenleving. Ruimtelijke begrenzing staat 1945 door Bruno de Wever. Om 20u. in
echter niet gelijk aan geestelijke begren- Kaffee Planchee. Hospitaalstraat 12 (dichtbij Markt), org.: VU-Zottegem i.s.m. VCLD.
zing."
Vr. 28 nov. NEVELE: Optreden van
troubadour Johan Vandenberghe. In zaal
Waarom heb je een voorliefde voor
Kameleon te Nevele-Landegem. Gastspreletters ?
ker Is Chris Vandenbroeke. inkom 180 fr,
w k 150 fr. Org.: Vlaamse Vriendenkring
Groot-Nevele. Kaarten bij Hugo Verhaeghe
(09/371.65.93), Olaf Evrard (09/371.94.26
of Michel Roelants (09/371.62.68).
vr. 28 nov. TEMSE: Gespreksavond
Denis D'Hanis werd aangesteld tot
met Jaak Vandemeulebroucke. Om 20u.30
voorzitter van de gemeentelijke
in taverne ,,Old Temse", Kasteeldreef 22.
jeugdraad van SInt-Glllls-Waas.
Org.: VU-Temse i.s.m. VCLD.
D'Hanis is al drie jaar secretaris van
Za. 29 nov. EEKLO: Bezoek aan de
de jeugdraad. Verder is hij actief
Angst. een linosnede uit 1995
dubbeltentoonstelllnng „Jules Lagae en
als volwassenenbegelelder van
tijdgenoten" en ,,K.L. Ledeganck en zijn
KSA-Sint-Lieven, bezeieler van
tijd ". In het CC De Herbakker en de Sted.
and Jooris, Wies Moens, Nietsche, Pejeugdhuis Den Biel, administratief
Acad. voor Schone Kusnten. Pastoor De
medewerl<er in de jeugddienst van
trarca, Michel Seuphor, Wannes van de
Nevestraat te Eeklo. Afspraak om I4u.l5
Sint-NIklaas.
Velde, Anton van Wilderode, Karel van
aan CC De Herbakker. Bezoek om 14u.30.
Hij was ook medeoprichter van het
Deelname: 130 fr. info: Hllde Van gremde Woestijne en anderen. Hij is stichter,
Waasoverleg van jeugdraden, en is
bergen (578.39.44) of Jo Van de Woestijne
respectievelijk medestichter van biblioactief bestuurslid van het arron(377.49.18). Org.: Dr. J. Goossenaertskring
dissementeel vu-bestuur van Sintfiele verenigingen zoals de Prentenier en
Eeklo.
NIklaas, en bestuurslid van de
De Schone Lier. In mei 1987 werd een
Za. 20 dec. NINOVE: Kerstfeest van
plaatselijke VU-afdelIng Sint-ClllisWVG-Ninove.
Om I2u.30 in Ter Kloppers,
bibliofiele uitgave van hem op de IPPNWWaas.
Aardeweg 96 te Outer. Uitgebreid menu
vredesconferentie van artsen tegen kernNamens het ganse VU-bestuur van
aan 850 fr. voor leden, niet-leden: 950 fr.
SInt-GIllis-Waas wensen Denis veel
wapens te Moskou overhandigd aan de
Info en Inschrijving tel. nr. 054/33.43.47.
gelluk en werkkracht met zijn
toenmalige USSR-president Gorbatsjov.
Za. 20 dec. AAICEM: Kerstkaffee
nieuwe job.
met kerstliederen en volksmuziek door
Tot 1996 was hij gastdocent voor het
Romain De Grave
„Klakkebusse". Vanaf I8u. in De Schuur.
Plantin-Genootschap te Antwerpen.

penis D'Hanis zit
leugciraad voor
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R. Ergo: „Opmaak en typografie boeien
me omdat elke letter een eigen karakter
bezit en een kind is van zijn tijd. Neem nu
de Helvetica in uw tijdschrift. Deze eenvoudige en langgerekte letter maakte net
als de hoogbouw zijn opgang in de jaren
'50. Ons alfabet is schitterend: met 26
letters kan je alles uitdrukken. De ambachtelijke typografie zoals ik ze beoefen,
is eigenlijk verwant met de oosterse kalligrafie. Ik zet alle letters volgens het oude
systeem en druk ze op zelfgemaakt handgeschept papier in mijn drukkerijtje. Tech-

20 november 1997

Do.20nov.lZECEM:: Parijs-Brussel
1848-1914. Een cursus door lic. Patrick
Monsieur in de reeks „Kunstzinnige vorming". Tweede les. Om 20u. in de Plantijnzaal van de Stadsbibliotheek. Info: J.
Bogaert (tel. 30.10.39) of E. Vandewalle
(tel. 30.26.70). Org.: VSVK.
WO. 26 nov. IZECEM: V-Club voor
kinderen van 6 tot 12j. Het maken van een
brievenhouder. Van I3u.30tot I6u.30 in De
3 Gezellen, Mentenhoekstraat. Deelname:
100 fr. Org.: Vlanajo West-Vlaanderen.
Wo. 26 nov. BRUCCE: Diamontage
door Daniël Vangroenweghe over „Bewoners van het Afrikaanse evenaarswoud".
Om 15u. In de Magdalenazaal, Violierstraat
7. Na de activiteit is er koffie voor wie dit
wenst. Org.: VWG-Brugge-Centrum.
DO. 27 nov. IZECEM:: Parijs-Brussel /1848-1914. Een cursus door lic. Patrick
Monsieur in de reeks ,,Kunstzinnige vorming". Derde les. Om 20u. in de Plantijnzaal
van de Stadsbibliotheek. Info: J. Bogaert
(tel. 30.10.39) of E. Vandewalle (tel.
30.26.70). Org.: VSVK.
vr. 28 nov. ROESELARE: De Bel
gische politiek & monarchie, nat gewogen... door Jan Loones. Om 20u. in 't Laag
Plafond, Noordstraat 211. Org.: Rodenbachfonds Roeselare i.s.m. VCLD.
i Za. 29 nov. IZECEM: Bezoek aan de
tentoonstelling
,, Parijs-Brussel
/
1848_1914", om 14U.30 in het Gentse Museunf voor Schone Kunsten. Info: J. Bogaert (30.10.39) of E. Vandewalle
(30.26.70). Org.: VSVK.
Wo. 3 dec. IZECEM: V-Club voor
kinderen van 6 tot 12j. Het maken van een
spaarpot. Van 13u.50 tot 16u.30 in De 3
Gezellen, Mentenhoekstraat. Deelname:
100 fr. Org.: Vlanajo West-Vlaanderen.
WO. 10 dec. ROESELARE: V-Club
voor kinderen van 6 tot 12j. Kerstversiering. Van 13U.30 tot 16U.30 In zaal 't Laag
Plafond, Caaipersstraat 2. Deelname: 100
fr. Org.: Vlanajo West-Vlaanderen
DO. 18 dec. BRUCCE: Nele Bockaert over haar grootvader: Leon Elaut. Om
15u. in de Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.
informatlva.

VLAAMS-BRABANT
Do. 20 nov. DILBEEK: Art bestuursvergadering in het arr. secretariaat,
Ninoofsestenweg 230 te Dllbeek. Om 20u.

Het partijbestuur
deelt mee
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur
van maandag 17 novemberjl. werd volgen(je
mededeling verspreid.

GENOEG FRANCOFONE ARROGANTIE !

^

U I T DE R E G I O

^

Vlaamse eendracht te Overlise?
Te Overijse zijn op gemeentelijk vlak gesprekken gestart rond het programma van
de oppositiepartij OV2002 met de VU,
onafhankelijken, WP, SP, VLD en Agalev.
De CVP vertikte het om een afgevaardigde
te sturen naar deze eerste vergaderingen.
Burgemeester Schamp vindt dat een
Vlaamse éénheidslijst niet nodig is. Volgens hem nemen de Vlamingen een verkrampte houding aan tegenover de Franstahgen. Nochtans zijn de volgende ge-

stipt! Agenda: goecikeuring congresteksten en amendementen; varia. VU-arr.
Halle-Vllvoorde.
Do. 20 nov. STROMBEEK-BEVER:
Diavoorstelling „Het Lam Gods, gezien door
de ogen van een gids" door M. Vander
Meersch. Om 20u. in de vergaderzaal van
het cc van Strombeek. Inkom 50 fr. Org.:
Vlaamse Vriendenkring Strombeek-Bever
i,s.m. VTB-VAB-Strombeek-Beven WBOrimbergen en DF-strombeek-Bever.
Di. 25 nov. CRIMBERGEN: KUL-professor Erik Ponette spreekt over. ,Naar een
Vlaamse Sociale zekerheid". Om 20u. in de
Ostzaal van de Abdij van Grimbergen. Aansluitend debat en, receptie. Deelname: 150
fr. WB-leden lOOfr. Org.: WB-Grimbergen
i.s.m. DF-strombeek-Bever. VTB-VAB-Grimbergen en ANV-Brussel.

Za. 2 9 nov. MEISE-WOLVERTEM:
Breugelavond. Eetfestijn. Vanaf I8u. in zaal
Cecilia, Oppemstraat te wolvertem. Org.:
VU-Meise-Wolvertem.
za. 29 nov. ZAVENTEM: Steak- en
Haantjesfestijn, van 1 lu.30 tot 15u. en van
17U.30 tot 21 u. In zaal 'Hof ter Meren',
Stationsstraat 105, Zaventem. Org. VUGroot-Zaventem.
Za. 29 nov. VILVOORDE: Haantjeskermts. Van 18 tot 22u. in het O.L.V.-college, Heldenplein. Vilvoorde-Centrum
(naast stedelijk zwembad, dichtbij Otvkerk). Ook op 30/11 van 12 tot I6u. Org.:
vu-Vilvoorde- Peutie.
Vr. 12 dec. VLEZENBEEK: Ge
spreksavond „Herkomst en betekenis van
familienamen" door prof. Frans Debrabandere. Om 20u. In de tentoonstellingszaaki
OC Merselborre, Schaltestraat. Toegang 100
fr, leden 80 fr Org.: vzw De vrede
(02/569.17.52).
vr. 19 dee. OVERUSE: info-avond
met debat over de middelen die kunnen
aangewend worden tot vernederlandsing
van het straatbeeld. Gastspreker Is Jos Bex,
schepen van Milieu en inspraak te Herent.
Om 20u. In de CC Den Blank, polyvalente
zaal. Org.: VU-Overijse.

ANTWERPEN
Ma. 24 nov. MECHELEN: Opvoering musical „De witte". Om 20u. in MMT,
Hanswijkstraat 65. Plaatselijk vu-bestuurslid en hoofdacteur Roger Van Dljck speelt
pastoor Munte. Ook op 26/11 om 15u. Info:
015/24.80.86. Reservatles: 015/42.25.44.
WO. 26 nov. TURNHOUT: Kris Van
Dljck spreekt voor Vlaamse Kring Turnhout
In Keldercafé om 20u. over,,Heeft politiek
nog een toekomst. Org.:Vlaamse Kring
Turnhout i.s.m. VCLD.
vr. 28 nov. BERCHEM: Kwis van
Vlaamse Kring Berchem. O.l.v. Bob Bolsens.
Om 20u. in Cultureel Centrum Berchem,
: Driekoningenstraat 126. Deelname 100 fr.

meenteraadsverkiezingen verontrustend
voor de Vlamingen te Overijse. Men telt
4.060 EU-burgers of 16,4%, die ook stemrecht zullen krijgen, op 23.800 inwoners,
voeg daarbij 32% Franstaligen en men stelt
vast dat er nog amper 50% Vlamingen
wonen. De gemeenteraad telt nu reeds 10
Franstalige gemeenteraadsleden (Union)
op 27. Het wordt dus tijd dat de Vlamingen niets aan het toeval overlaten.
Reinhilde Raspoet

p.p., ploegen van max. 6 pers. Inschrijven
bij Thea Van Gelder (321.19.86) tot 25/11.
Za. 29 nov. BERLAAR: Feestmaal
van Vlaamse Kring en VU-Bertaar. Vanaf
19u. in feestzaal Rubens, Dorpsstraat 4.
Aperitief, gebakken zeetongfilet met spinazie en roze garnalen, aspergeroomsoep,
gevulde kalkoenfllet met krieken, champignons, groentjes, kroketten, dessertbuffet. Witte en rode wijnen.. Deelname: 900
ftp.p. Inschrijven vóór 24/11 bij Walter
Luyten (05/482.11.93) of de ander leven
van het bestuur
Ma. 1 dee. KALMTHOUT: Sinterklaas, meer dan een kindervrlend.Voordracht met dia's door Lieven De Handschutter Zoals het past zorg de heilige man
voor een verrassing. Om 20u.15 in Salon
Monida, St. Jozeflaan 1, Heide. Inkom leden
150 fr, niet-leden 250 fr. (consumptie inbegrepen). Org.: FW-Kalmthout.
WO. 3 dec. WOMMELCEM: Voordracht „Sinterklaas, meer dan een kindervriend". Om 20u. in de Bibliotheek,
Wekomstrraat32. Inkomt 50fr Org.: KKJan
Puimège.
Za. 6 dee. LIER: Herdenkingsmis
voor Felix Timmersmans en alle andere
overleden Vlaams-nationalisten. Opgedragen door pater Ruffien Van Ouytsel OFM,
opgeluisterd door Lierse Seniorenkoor ,,'t
En zal". Om I6u. in de Sint Jacobskapel,
Grote Marktte Lier. Org.: Vlaamse Kring Lier
i.s.m. VOS-Uer.
Vr. 12 dec. BRASSCHAAT: „De Wie
Weet Wat Kwis". Om 20u. in P.R.I. Hemelhoeve. Gemeentepark. Ploegen van
max. 6 personen (deelname: 500 f r per
ploeg). Inschrijven tot 9/12 bij Lutgart Desmet, Lage Kaart 146, 2950 Brasschaat
(03/653.28.12. Org.: VU-Brasschaat.
Za. 13 dee. WOMMELCEM: Kerstmarkt op de Kerkplaats te Wommelgem
met levende kerststal door K.K. Jan Puimège.
Do. 18 dee. LINT: Debat over
'Vlaams-nationallsme' tussen Sigurd Vangermeersch (VUJO-voonitter) en Filip
Claeys (VB-Jongeren-voorzitter). Moderator Bruno Huvgebaert (Radio 1). in Congreszaal 'De Witte Merel'. Aanvang 20u.
Org. Vlaamse Kring Lint. Meer info: Jan
Winters, Crauwelshoeve 25, 2547 Lint.
vr. 19 dec. MECHELEN: Irma Lap-

lasse-avond. Om 20u. in zaal Diependael, 't
Plein 1 (Zoutwerf) te Mechelen. M.m.v.
Hugo Andries, Angela Laplasse en Herman
Waegemans. Deuren I9u.30. Org.: Guldensporenkomitee Mechelen.

De VU stelt vast dat de Franstalige partijen in
Brussel het samenleven onmogelijk maken.
Met hun agressieve eis voor 80 % Franstaligen
tegen 20 % Vlaamse ambtenaren blazen ze
het Hoofdstedelijk Gewest op.
Voor de VU bestaat er geen enkele marge
voor een compromis. De taalwetgeving
dient op alle terreinen en voor Iedereen te
gelden. De VU eist bovendien de onmiddellijke Invulling van de 70-30-verhoudlng
binnen de administraties.
De partij staat pal achter staatssecretaris Vic
Anciaux die de francofone arnDgantle te-

genhoudt. Indien het PRL-FDF verder de crisis
blijft uitlokken Is het Brussels systeem onwerkzaam geworden en dient een debat
tussen Vlaanderen en Wallonië opgestart
rond een nieuw statuut voor Brussel.
Het op de helling zetten van de evenwichten
In Brussel kan niet los gezien worden van de
daaraan gekoppelde evenwichten binnen
België. Brussel moet een tweetalige hoofdstad Zijn waar de Vlaamse belangen evenwaardig aan de anderen behartigd worden.
Indien dit wegvalt geven we geen cent meer
voor het In stand houden van België.
Het uur van de waarheid Is dan ook aangebroken. Pistes zoals Louis Tobback wil bewandelen Is het probleem voor zich uit blijven schuiven en geven geen enkele zekerheid voor de Vlaamse rechten in Brussel.

Johan Sauwens vraagt uitleg
over Vlaams gezondheidsen gezinsbeleid
Volksvertegenwoordiger Johan Sauwens
(VU) ondervroeg minister Wïvina Demeester van Gezondlieidsbeleid (CVP)
hoever het staat met het concept voor de
defederalisering van het gezondheids- en
gezinsbeleid. De commissie Staatshervorming had haar zeven maanden geleden de
opdracht gegeven zo'n plan op punt te
stellen tegen 1 september.
Op donderdag 6 maart 1997 hebben alle
politieke partijen in de Commissie Staatshervorming; met uitzondering van Agalev; hun goedkeuring gehecht aan de
krachtlijnen betreffende een Vlaams gezondheids- en gezinsbeleid. Daarin dringen zij aan op de defederalisering van de
betrokken beleidsdomeinen om te komen
tot coherente bevoegdheidspakketten.
Meteen werd de Vlaamse regering gevraag om tegen 1 september een technisch uitgewerkt concept te ontwikkelen
voor de defederalisering van het gezondheids- en gezinsbeleid.

1. Heeft de Vlaamse regering een technisch uitgewerkt concept ontwikkeld
voor de defederalisering van het gezondheids- en gezinsbeleid; zoals gevraagd
door de Commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken? Zo ja, wanneer wordt dit concept voorgelegd aan de
Commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken?
2. Heeft dit concept inzonderheid betrekking op:
a) de problematiek van Brussel, met onder meer bijzondere aandacht voor de
noodzakelijke samenhang tussen de ziektekostenregeling en het zorgaanbod;
b) de problematiek van de fmanciering
c) de objectieve parameters die zouden
kunnen gelden bij de organisatie van de
basissolidariteit tussen de gemeenschappen?
Wellicht weten we binnenkort meer over
het standpunt van minister Demeester.

Suksesvoiie maar kleine opkomst te Overuse
Op 25 oktober jl. hield Overijse 2002 haar
collodulum over,, De gevolgen van het stemrecht voor EU-onderdanen In de Vlaamse
gemeenten"
Tijdens deze bijeenkomst verklaarde minister
Leo Peeters (SP) dat anderstaligen voortaan
elk jaar opnieuw hun faciliteiten moeten
aanvragen. Dit was een,,primeur'' voor Overijse. De omzendbrieven naar de faciliteitengemeenten waren pas verstuurd Verder
gaven vertegenwoordigers van de 6 partijen
hun mening te kennen.
Dit waren voor de VU Etienne van Vaerenbergh, voor de CVP Herman Suykerbuyk,
voor Agalev Lode van Oost, voor de SP Luc
Blllo (kabinetschef van Leo Peeters), voor de
VLD Guy Vanhengel, voor de VVB en het OW

Davld Vits. Moderator was Bruno Huyghebaert.
Eensgezind waren al deze sprekers Inzake de
koppeling van voorwaarden aan het stemrecht, zoals de belastingspllcht en de verblijfsduur. SP-er Luc Billo hield vast aan de
stemplicht,
VU-volksvertegenwoordIger
Etienne van Vaerenbergh hield een warm
pleidooi voor de defederalisering van de
gemeentewetgeving, zoals bepaald in het
St -Michielsakkoord, onmiddellijk door te
voeren.
Gewezen kamerlid en Rodenbachfondsvoorzitter Jan Caudron moet vermeld worden voor zijn aanwezigheid te Overwijs. Dit
was voor de vu-afdeling een grote steun.
Reinhilde Raspoet

^ Vr. 19 dee. WOMMELGEM: Kerst-

zangavond i.s.m. Oekraïns kwintet ,,Loubisjok". Om 20u. in home St.Jozef, Kallement l . Org.: KK. Jan Puimège.
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Ons e-mailadres

Kostuums
naar maat

reclactie@vprti.be
Ons weekblad is ook via 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: redactie@vprti.be.
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Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie

Begraafplaatsen
te Aalter
De voorbije maanden werd door
Groep '94 een aantal initiatieven
genomen m.b.t. onze begraafplaatsen, We sommen even op.
- Op onze vraag kwamen er twee
zuiien op de stroolweide. Zij die
opteren voorasverstrooiing kunnen op die zuiien hun naam op
een naamplaatje laten aanbrengen. Op die manier wordt vermeden dat de overledene in de
anonimiteit verdwijnt.
- We stelden voor om op de
Aalterse kerkhoven een schuilplaats te voorzien. Zo kan bij regenweer bij een teraardebestelling de familie de laatste blijken
van medeleven van vrienden en
kennissen ondereen beschutting
in ontvangst nemen.
- We drongen herhaaldelijk aan
om de prijs van een columbarium
te verlaten In Aalter kost dit meer
dan een grafkelder (resp, 54,000
en 52.000 fr.). Vergelijking met
andere gemeenten roept vraag-

tekens op, Bv. vraagt Knesselare
12,000 fr. voor een columbarium
en 33,000 fr. voor een grafkelder; vraagt Wingene 12.000 fr.
voor een columbanum. Er is
nochtans een algemene tendens
om, bij wijze van aanmoediging,
de prijs van een columbarium
laag te houden.
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Verantwoordelijk

- Op de zitting van september
vroegen wij aan de meerderheid
om eindelijk toe te treden tot de
Intercommunale Vereniging voor
Crematoriumbeheer. De inwoners van de aangesloten gemeenten krijgen dan een voordeliger tarief. Aalter is één van e
weinige gemeenten in OostVlaanderen die nog niet is aangesloten bij deze intercommunale. Hierdoor betalen de inwoners van Aalter meer dan in andere gemeenten. De meerderheid beloofde ons de nodige
stappen te zullen zetten
Mie Van den Kerchove,
Gemeenteraadslid Aalter
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DEZE WEEK IN KNACK
GROOT

INTERVIEW
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MILIEU

DEJEMEPPE VERWEERT ZICH

KUREGEM NA DE RELLEN

DE WERELD GAAT KAPOT

In Wallonië staat zijn naam als een brandmerk op de muren geschreven. Knack sprak
met procureur des Konings Benoït
Dejemeppe. De meest vervloekte magistraat
van het land verwijt de politici een gebrek
aan kennis: 'Terwijl justitie toch geen dochtermaatschappij van Sabena is." En klaagt over
het gebrek aan respect voor de rechtsregels:
"Een jerrycan met benzine is nog altijd geen
molotovcocktail." Een rechter in verdediging: "Ik ben ook maar een mens."

Op wandel in de probleemwijk van
Kuregem. Wat denken de bewoners over de
rellen tussen migrantenjongeren en politie?
Op wie zijn ze het meeste kwaad?
Hoe kon het geweld ontstaan? En vooral:
hoe kunnen de onlusten in de toekomst
vermeden worden? De dreigende rust van
het slagveld: een reportage.

Een voorbeschouwing op de conferentie
over de broeikaseffecten, op 1 december in
het Japanse Kyoto: het klimaat is vergiftigd.

REFERENDUM: KIES DE MENSEN VAN HET JAAR
20 november 1997

WEEKEND

KNACK

MONUMENT IN BRASSCHAAT
Jo Crepain heeft de watertoren van het kasteel van Brasschaat onder handen genomen.
Het resultaat is een redelijk spectaculaire
woning: een monument voor de 21ste eeuw.

"^"^ aterdag en zondag a.s. worden zonder enige
twijfel hoogdagen in de VU-werking '97.
Alle VU-leden krijgen dan immers de kans mee te
beslissen over de fundamentele inhoudelijke
accenten én over de politieke oriëntering van de
partij. We zetten hier voor u even kort alle
praktische afspraken op een rij. Op de volgende
bladzijde vindt u een kort inhoudeljik overzicht.
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LAAT DE DEMOCRATIE
NOOIT
MEER
ZWIJGEN
Congresprogramma V O L K S U N I E - C O N G R E S
^

CONGRES

^

ZATERDAG

ZONDAG

9U.50 - Onthaal, inschrijvingen én
koffie.

9U.30 • Startopdracht wordt het
afhalen van de persoonlijke stemkaart.

10u. - Weikom door partijraadsvoorzitter Greet Claes. Congresvoorzitter Herman i^uwers start de congreswerkzaamheden,
10U.30 • De start van de vier werkgroepvergaderingen; administratie,
economie, justitie en poiitiek. Wie
amendementen formuleerde krijgt
ook de kans deze te verdedigen.
14U.30 - De stemkaarten vi/orden
bovengehaald. De sterkte van de
argumenten vóór en tegen wordt
ingeschat tijdens de eerste indicatieve stemmingen.
18u. - Morgen is het woord is aan de
plenaire vergadering.

10u. - De plenaire bespreking in
volgorde: verslaggeving uit de
werkgroepen, standpunt-bepaling
van de congrescommissie, eindbespreking én stemming over de
amendementen.
iau.30- Hetslotgebeuren. Met verslaggeving over het debat, de congrestoespraak van Herman l^uwers
en de eindstemming over alle congresteksten.
16U.30 - Tijd voor een muzikale
noot met Tango Al Sur.
17u. - Dé absolute afsluiter: voorzitter Bert Anciaux.

Goed om weten
Leuven - Alle plenaire vergaderingen
vinden plaats in de Aula Pieter De Somer van de KU Leuven. Afspraak in de
Debérlotstraat, vlakbij het Leuvense
stadspark.
Weekend 22 & 23 november - Echte
congresfanaten missen geen moment,
maar u kan natuurlijk ook tussendoor
langslopen.
Open deur - Alle VU-leden hebben
stemrecht. Hou wel even uw vu-lidkaart '97 of '98 bij de hand. Niet-leden
kunnen, zij het zonder stemrecht, wel
een woordje meepraten.
Spelregels - Geen debat zonder afspraken. Het congresreglement is de
gids voor een rechtvaardig oordeel. U
vindt dit reglement op de bladzijden 16
en 17 van de bijzondere congreseditie
van De Toekomst die u begin september in de bus kreeg. Of op aanvraag
via de congresfoon (zie verder).

wegwUzer
Het congresgebeuren vindt plaats in
het centrum van Leuven. De plenaire
zitting op zaterdag opent in de Aula
Pieter De Somen het grootste auditorium van de Leuvense universiteit.
De Aula ligt in de Debérlotstraat, tussen Naamse- en Tiensestraat, vlakbij
het Leuvense stadspark. De werkgroepvergaderingen vinden plaats in
het nabijgelegen Maria Theresiacollege, waar we vier grote vergaderruimten innemen. Op zondag maken
we opnieuw afspraak in de Aula De
Somen
Bus, trein: De congreslokalen zijn
makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer Vanaf het Leuvense station is het-via Bondgenotenlaan-Tiensestraat-Debériotstraat - nauwelijks
een kwartiertje wandelen, of 10 minuutjes 'bussen' met De Lijn richting
Leuven-centrum
Wagen & parkeren: Wil u - het best
natuurlijk via carpooling - met de wagen naar Leuven, dan moet u het echte
centrum van de stad zoveel mogelijk
mijden. Wil u uw wagen kwijt dan heeft
u een aantal mogelijkheden. U kan
betalend parkeren in de ondergrondse
parking aan het Ladeuzeplein. Vanop
de ring neemt u - via de Tiensepoort de Blijde inkomststraat tot aan de Universiteitsbibliotheek (Ladeuzeplein).
Gratis parkeren kan dan weer op de
universitaire parking aan de Frederick
Lintsstraat (vlakbij het oCMW-gebouw). U bereikt de parking vanop de
stadsring - via de Parkpoort - langs de
Parkstraat, de Braban^onnestraat en
de Fn Lintsstraat. Echte kenners van
Leuven kunnen ook gratis terecht op
de parking van de Boerenbond, in de
St. Barbarastraat, in de omgeving van
de Parijsstraaiyoude Markt.
Klinkt dit als Chinees? Geen nood. VULeuven zorgt voor een goede bewegwijzering.

De inwendige mens - De Leuvense
kroegen zijn beroemd en berucht. De
Oude Markt, op enkele honderden meters van het congrescentrum, is hét
uitgangscentrum van de stad. Restaurants zijn er talrijk, de variatie menu's is
er schier eindeloos.
Familie-uitstap - Kinderen ontsnappen
via spel en animatie bij de kinderopvang aan elke politieke scherpslijperij.
Volwassenen die dit willen, kunnen dit
natuurlijk ook: studenten- en bierstad
Leuven biedt voldoende alternatieven.
Een suggestie: op zaterdagavond is er
een VUJO-fuif in zaal Rumba (Kiekenstraat, zijstraat Oude Markt).
Personen met handicap - De congreslokalen zijn vlot toegankelijk. Parkeren
kan vlakbij. Wil u een voorbehouden
plaats, dan verwittigt u het partijsecretariaat en vraagt naar Guido de
Backen

Tango Al Sur!

O Aula Pieter De Somer
Parking Ladeuze
Parking F. Linstraat
O Stadsparlc

") ^ ^

Bondgenotetila;

Congresfoon
• Vragen ... over het congres, de
precieze werkwijze of de congresteksten.
• Deelname ... aan het congres.
Geef ons a.u.b. vooraf een seintje.
Enkel zo weet u zich onmiddellijk
verzekerd van een persoonlijke
stemkaart en de congresmap met

de verzamelde teksten en informatie. Daar de congresdatum niet
meer zo veraf ligt, vragen we uw
inschrijving per fax of telefoon
mee te delen.
* Hét nummer: congresfoon :
02/219 49 30-fax : 02/217 35
10

Tango Al Sur, een kwartet rasmuzikanten met Dirk Van
Êsbroeck en Juan Masondo als spilfiguren, brengt een
gedurfde mengeling van Argentijnse muziek en Nederlandse teksten. Een meeslepende belevenis op
Latljnsamerikaanse tangoritmes. Vergezeld van bandoneonspeler Afredo Marcuccl en de Roemeense violiste Daniela Raplan brengt de groep wereldmuziek
met klasse! Een niet te missen optreden, met een
gevarieerde reis doorheen een rijk klanklandschap,
waar liefde en verdriet elkaar voortdurend raken én
afwisselen.
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Herman zit voor

dementen aansluit, kunnen ze wel In de werkmenstelling van de Algemene Vergadering van
groepen besproken worden. Dat er nieuwe de Intercommunales door alle gemeenteraadsVlaams parlementslid én congresvoorzitter Her- resoluties niet besproken zullen worden, ligtleden en niet enkel diegenen van de meerman Lauwersza\ niet weinig verrast geweest zijn voor de hand. Ze stelde iemand voor het kindderheid. De partij wil met het congres een
toen niet minder dan 138 nieuwe resoluties op niet de familienaam van de vader, maar wel van
antwoord bieden op eerst de sluimerende en
het Barrlkadenpleln toel<wamen. Wat moest de de moeder te geven. Nu reeds staat alleszins
vandaag manifeste onvrede die bij de bevolking
congrescommissie daarmee aanvangen?
vast dat op het congres heel wat in het oog leeft. Nog voor er van de Witte Mars sprake was,
Herman Lauwers: „We vroegen niet om springende en vooral vernieuwende maatre-lag ons onderwerp vast Rekening houdend met
nieuwe congresresoluties op te stellen, wel om
gelen zuilen voorgesteld worden, ik denk aanzowel de toegenomen mondigheid als de alamendementen In te dienen. Het was bo- het Sociaal Huis in de gemeenten; het feit datmaar complexere samenleving willen wIJ niet
vendien praktisch onmogelijk om al deze het afsluiten van CAO's door een bindend re-enkel de politieke instellingen, maar ook andere
nieuwe resoluties te behandelen, indien de ferendum gevolgd moet worden; de rechts- machtscentra waarmee de burger geconfronreekse verkiezing van de regering en de sa-teerd wordt aan de 21ste eeuw aanpassen."
Herman LauwersInhoud en/an bij bestaande resoluties of amen-

^

Jan Loones

Democratie
en Administratie
Senator/an Loones is binnen de VU een
fel pleitbezorger voor de Vlaamse republiek. Toch leidt hij de werkgroep
'Democratie en Administratie' in. „Dat
komt" zo verklaart hij „omdat ik ook het
voorbereidend Dosfelcolloquium over Administratie heb voorgezeten. Administratie is geen onbelangrijk thema."
Om ook een beetje republikein te zijn in
de administratie dienden het VU-arrondissement OVDI en Loones zelf een
amendement in: „Samen met de monarchie worden ook de kabinetten van
het koningshuis afgeschaft." luidt het.
Kan een lid van de congrescommissie zijn
eigen stem nog laten horen? „Onze taak
bestaat er natuurlijk in de voorgestelde
congresteksten te verdedigen. We moeten
ons loyaal opstellen want sommige teksten zijn hard bevochten. De leden bepalen het verdere verloop. Op zondag kan
een lid van de congrescommissie al meer
een eigen mening laten horen. Maar ik
raad de geïnteresseerden aan om vooral
ook op zaterdag te komen. Standpunten
die in werkgroepen bevochten zijn, worden meestal overgenomen door de congrescommissie. Zondag is er ook debat,
maar dat gebeurt binnen een strakker
stramien."
Deze werkgroep heeft de taak om ervoor
te zorgen dat de dienstverlenmg letterlijk
en figuurlijk dichter bij de burger komt te
liggen. „Concreet betekent dat o.m. dat
ook de federale en de Vlaamse administratie 'antennes' moeten hebben in de
gemeenten. Yoorts bepleiten wij de oprichting van een Sociaal Huis waarin de
burger terecht kan voor alle soorten
dienstverlening. Dat huis moet ook een
aantal taken van de vakbonden en de
mutualiteiten overnemen."
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Jean-Man'e Bogaert

Democratie
en Econonïïe
Vlaams parlementslid/ean-Mane Bogaert
is inleider van de werkgroep 'Democratie
en Economie'. Toen de eerste ontwerpteksten over dit thema werden opgesteld,
was hij lid van de betreffende congrescommissie. Mede door tijdsgebrek had hij
geen al te grote impact op de voorstellen.
Na de arrondissementele voorronden,
waarvan hij er een aantal voorzat, liet hij
zijn stem wel horen.

^

Geert Bourgeois

Democratie
en Justitie"

Kamerlid Geert Bourgeois ligt mede aan
de basis van de oorspronkelijke voorstellen in de commissie 'Democratie en
Justitie'. De originele teksten waren minstens vier keer zo lang als deze die uiteindelijk aan de leden werden voorgelegd. Maar in de 'vertaling' naar enigszins
verstaanbaar Nederlands sneuvelde er
nogal wat materiaal en daarmee ook
nogal wat nuances en zelfs juridische
(on)juistheden. „De teksten rond justitie
komen mogelijk 'moeilijk' over," beaamt
De oorspronkelijke resoluties in dit
Bourgeois, „maar het is niet gemakkelijk
hoofdstuk werden grondig herwerkt, zo
om deze technische materie op een volvertelt hij. „De huidige ontwerpteksten
komen heldere manier te brengen. Ik meen
getuigen van meer zin voor realisme. Ze
overigens dat ook een onderwerp als ecozijn ook 'evenwichtiger'. We beschouwen
de grotere bedrijven niet meer als de grote nomie niet echt gemakkelijk is."
Het opzet van de congrescommissie was
boemannen. Per slot van rekening verom vooral de menselijkheid en de toeschaffen zij ook werk. Voorts spreken we
gankelijkheid van het gerecht te verniet meer van de afschaffing van de synhogen. „Ruwweg komt het erop neer dat
dicale lijsten, noch van het sectorieel
overleg. Persoonlijk ben ik daar niet erg de VU wil dat de formaliteiten het niet
meer mogen halen op het echte recht, het
gelukkig mee. Maar een meerderheid van
'gelijk' zo je wil, van de mensen. Als ik
diegenen die amendementen indienden,
zoiets hoor als advocaat, dan ben ik niet
stond op het behoud van het sectorieel
overleg. Dat is ook begrijpelijk. Een aantal geneigd om het daarmee zomaar eens te
verworvenheden van dit soort overleg wil zijn: procedureslagen kunnen je immers
een zaak doen 'winnen'. Maar in mijn
en kan men niet zomaar overboord
functie als kamerlid, meen ik dat het
gooien.
algemeen belang moet primeren.
De essentie van de congresresoluties ligt Zowel in het strafrecht als in het burgerlijk
recht mag een 'vormverzuim' enkel tot
evenwel in het herstellen van de politiek in
nietigheid leiden indien het de belanghaar oorspronkelijke rol. Bij het bepalen
hebbende
partij ook daadwerkelijk gevan een economisch beleid mag het poschaad
heeft.
Iemand die een dagvaarding
litieke niveau niet langer de pleitbezorger
ontving met bijvoorbeeld een verkeerd
zijn van allerlei lobby's. Bovendien moet
adres
kan dan niet meer gaan klagen.
de overheid het vrije-marktmechanisme
Tenminste
niet als hij ze daadwerkelijk
kunnen corrigeren. Overigens, wij zijn de
ontvangen
heeft. Je moet je er wel voor
enige partij die van de overheid een ecobehoeden
niet
alles af te schaffen: de
nomisch omgevingsbeleid vraagt waarin
verdediging
heeft
hoe dan ook haar rechén sociale én culturele én ecologische
ten."
bekommernissen meespelen."

Kris Van Dijck

Democratie
en PoiitieiT
Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van
Dijck zal op zaterdagvoormiddag de congresdeelnemers van de werkgroep 'Democratie en Politiek' verwelkomen. Hij
wordt op dat moment haast letterlijk en
figuurlijk voor 'de leeuwen' geworpen.
Immers: de helft van alle ingediende
amendementen hadden betrekking op dit
hoofdstuk. „Ik had verwacht dat over
deze onderwerpen veel geamendeerd zou
worden. In deze werkgroep zal gediscussieerd worden over de fundamenten
van de democratie."
Van Dijck meent niet dat de recente
opstootjes met migranten in de Anderlechtse wijk Kuregem de discussie over
het staatsburgerschap als al dan niet
noodzakelijke voorwaarde voor het stemrecht zullen beïnvloeden. „De meeste
congresdeelnemers hebben zich een gefundeerde mening gevormd over de problematiek en zullen zich m.i. niet laten
leiden door de actuele berichten. Sommigen zijn voor, anderen tegen, en weer
anderen kiezen voor een tussenweg."
In de pers werd ook gewag gemaakt van
een bocht van 180° die de VU-congrescommissie zou gemaakt hebben in haar
voorstel rond de republiek. Dat laatste
woord verdween en het nieuwe voorstel
verzekerde het koningshuis van een protocollaire functie. „Een bocht is dat niet,"
vindt Van Dijck. „De congresgangers zullen bovendien de kans hebben om het
eerste voorstel, maar ook het tweede, te
wijzigen. De teksten van de congrescommissie zijri niet heilig. Ze kunnen versterkt
of afgezwakt worden." Een goede tip nog
voor de congresgangers? „iCowj opgewekt
en met een frisse geest naar Leuven!"
raadt Kris Van Dijck de VU-leden aan.
(gv/evdc)

Censuur!?
„Het Abichtiaans fantasme dat Vlaamse
kunstenaars en wetenschappers zich tegenwoordig zouden laten leiden door angst
om in te gaan tegen een vooronderstelde
belgicistische consensus bij hun peers,
weegt niet op tegen de realiteit dat Vlaamse
wetenschappers en kunstenaars schrik hebben dat hun projecten niet gehonoreerd
zullen worden door de Vlaamse overheid,

wegens 'te weinig Vlaams'. Deze angst heeft
er al meer dan één wetenschapper en kunstenaartoe gebracht zijn projecten bij voorbaat aan te passen aan de gevoeligheden
van bepaalde Vlaamse bewindvoerders.
Wie niet wil zien dat dit al enkele jaren aan de
gang is, die is paste kwader trouw. Van Ludo
Abicht, die met alleen flamingant, maar ook
links beweert te zijn, zou men mogen verwachten dat hij zich krachtig verzet tegen
de ideologische bemoeienissen van de overheid met de inhoud van artistieke en wetenschappelijke projecten."

o» Dieter Lesage geciteerd uit 'Andere Sinema'juli 1997 over 'De herinnering is een
vorm van hoop', het geschenl<boel< voor
WU-abonnees
,,Proclamatie door de heer Gerrit Defreyne,
gedeputeerde voor Cultuur, met hulde aan
Herman Leenders, laureaat en Pascal Cornet,
Dieter Lesage, Frank Celeyn en Luc Vanhauwaert, premiewinnaars van de Prijs voor
Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen1997 (...)"
c» Uit een uitnodiging voor een prijsuitreiidng op 29 novennber a.s.

Goya's
grafisch genie
Francisco de Goya y Lucientes werd in
1746 in het gehucht Fuendetodos geboren, vanaf zijn prille jeugd bekwaamde
hij zich in tekenen en schilderen. Na een
Italiaanse studiereis in 1771 beschilderde
hij een gewelf in de basiliek El Pilar in
Zaragoza. Hij huwde in 1773 met Josefa
Bayeu. In een eerste periode van zijn
loopbaan, 1775-1792, ontwierp hij
vooral kartons voor de koninklijke Madrileense tapijtmanufactuur. Daarbij ontwikkelde hij aanvankelijk een rococostijl
waarbij de realistische benadering opvalt.

In 1823 verscheen zijn grafiekreeks Los
Disperates (De Dwaasheden). In 1812
stierf zijn echtgenote en drie jaar later
werd hij door de inquisitie gedaagd wegens obsceniteit in de Maja's en werd hij
beticht van Franse sympathieën.
Tussen 1820 en 1823 leefde Goya ondergedoken op zijn buitengoed bij Madrid. Het werd de periode van zijn
Zwarte schilderingen op de muur van zijn
buitenhuis. In 1824 emigreerde hij naar
Parijs en Bordeaux (samen met zijn vriendin Leocadia Zorrilla Weis en haar dochtertje Rosario). Goya overleed te Bordeaux in 1826, op 82-jarige ouderdom.

POTDOOF
In 1799 werd Goya benoemd tot „eerste
hofschilder". In de rijkelijke koninklijke
collectie leerde hij de kunst van Titiaan,
Tintoretto, Rembrandt, Rubens en Van
Dijck kennen. Hij geraakte vooral in de
ban van zijn 17-de eeuwse voorganger
Velasquez. Qua politieke achtergrond
sympathiseerde Goya duidelijk voor de
grote principes van „vrijheid, gelijkheid
en broederlijkheid" van de Franse revolutie.
Ten gevolge van een zware ziekte werd hij
in 1792 potdoof. Vaak geteisterd door
migraine-aanvallen zal zijn kunst overwoekerd worden door allerlei waanvoorstellingen.
In zijn uitstekende portretkunst gaat zijn
aandacht vooral uit naar de juiste weergave van de psychische gesteldheid van
zijn modellen, los van de eventuele staatsie en praal van hun uiterlijke verschijning. Goya liet zich bij dergelijke opdrachten leiden door zijn persoonlijke
gevoelens van sympathie of antipathie te
overstaan van de te portretteren personages.
In zijn grafiekreeks uit 1799 Los Caprichos (Grillige invallen en verdichtsels)
bekritiseerde Goya op zeer scherpe wijze
de Spaanse maatschappij. Hij vermengde
daarin realistische met illusoire voorstellingen. Deze stijl legt een duidelijke
brug naar moderne kunststromingen.
Beroemd werd ook zijn reeks grafiekbladen onder de titel Los desastres de la
guerra waarin hij voor eens en altijd op
adembenemend-meesterlijke wijze de
gruwelen van oorlogs- en hongersnoodsituaties vastlegde.
Wie kent er verder niet Goya's geschilderde meesterwerken uit de eerste decennia van de 19de eeuw, zoals De familie
van Karel A'^ (1801), De naakte Maja en
De geklede Maja (1805), De tweede mei
en De fusillades van de derde mei (1814).

ZIJN GRAFISCHE BETEKENIS
Goya leefde zich ten volle uit in zijn
prentenreeksen. Hij had daarmee duidelijk de bedoeling om een nieuw publiek
te bereiken, onder andere door alle reproductiemogelijkheden van deze technieken ten volle uit te baten.
Al zijn prenten zijn erg gedurfd voor die
tijd. Ze oefenen stuk voor stuk sterke
kritiek uit op de toenmalige samenleving
en haar overheidsinstanties. Bovendien
komen ze ongezouten-realistisch over.
Via deze grafiekbladen krijgt men ook een
interessante introspectie op Goya's persoonlijke opvattingen en karakteriële ingesteldheid. Al deze prenten gaven dan
ook reeds voldoende voer voor kunsthistorische, trouwens vaak contradictorische, verklaringen en interpretaties. Tot

Banden'llas de fuego (Banden'lla's met vuurwerk uit de etsreeks La Tauromaquia)
Goya konfronteert de stier met de vechters die het beest met puntige, houten
spiesjes prikkelen. Op hetzelfde ogenblik ontstaat een vuurwerk. Door een
kombinatie van ets, aquatint en wassing kan de kunstenaars vuurwerkrook
suggereren.

op vandaag blijven ze immers sterk
boeien!
Als etser behoort Goya ontegensprekelijk
tot de grootsten ter wereld. Hij werkte
daarbij graag in reeksen.
Als graficus startte Goya rond 1775 met
hoofdzakelijk religieuze prenten. Later
volgden ets-imitaties naar schilderijen
van Velasquez (1778). Zijn clair-obscurspel in deze etsen onderging sterk de
invloed van de grafiekstijl van Rembrandt.
Zijn grafisch technisch en creatief talent
komt het eerst ten volle aan het licht in
zijn reeks Los Caprichos uit 1799. Hij
combineert hierin de etsnaaldtechniek
met de aquatint, wat ten goede kwam aan
de dramatische expressiekracht van deze
reeks. Op een vlijmscherpe satirische
wijze hekelt hij de volkse bijgelovigheid
en algemene domheid, de gebreken bij
edelen en clerici, artsen en leraars, maar
ook de toenmalige maatschappelijke
kwalen van prostitutie en verstandshuwelijken. Tenslotte mogen we hierin ook
nooit voorbijgaan aan zijn scherpe afkeuring van ieder religieus, moralistisch
of politiek fatanisme en extremisme.
Daarin is Goya ongetwijfeld progressiefmodern.

In deze „grillige invallen en verdichtsels"
ontmoeten we allerlei hoeren en kollen,
ezels en domoren, monsters, monniken,
ijdeltuiten en gewone pechvogels, die
Aquellos Polvos (Van de regen in de allen als het ware gevangen zitten in een
drop uit de etsreeics Los Caprichos) zinloze, omgekeerde wereld.
Dit is een verwijzing naar een Spaans
Met zijnlfl Tauromaquia (1816) wilde hij
spreel(woord: stof treict modder aan.
Een beschuldigde met tioge punttioed op beschrijvende wijze een soort geen Icettershemd - een ,,sanbenito"flguur uit een autodafe - trelct
schiedenis van het stierengevecht in
blijlcbaar veel nieuwsgierige
geestelijken aan. Dit is Goya's Spanje uitbeelden. Hij gaat hierin chroduidelijke kritiek op deze
nologisch te werk. Niettegenstaande de
geloofsrechtbank of kettergerlcht van
soms
verregaande dramatiek - met onder
de Inquisitie in Spanje.

andere de dood voor sommige stierenvechters - houdt hij zijn stijl in deze reeks
zeer sober.
Vooral tijdens het Napoleontische regime
in Spanje werd de reeks Los Caprichos op
ruime schaal verspreid. Ze kwam aldus in
Frankrijk, Engeland, Rusland en zelfs in
Zweden terecht. De Franse romantiek
koesterde een grote waardering voor
Goya's grafisch genie.

ACTUEEL
In het oeuvre van Goya staat de mens
steeds centraal. Soms is die mens rechtschapen en edel, dikwijls is hij boosaardig
en onverdraagzaam en in die hoedanigheid in staat tot dierlijke wreedheid.
Van psychologisch inzicht en actualiteit
gesproken! Goya brengt deze dualiteit tot
leven met als achtergrond een land, dat
op dat ogenblik verscheurd werd door de
strijd tussen reactionaire en totaal nieuwe
ideeën, tussen despotisme en democratische medemenselijkheid en waardigheid, kortom tussen duisternis en licht!
Men krijgt nu in de KB-Galerij te Brussel
een unieke gelegenheid om twee volledige etsreeksen, samen 113 werken, van
de grootmeester Goya te bekijken. Tevens
een proficiat voor de uiterst verzorgde
ophanging. Met de beschikbare wandelgids in de hand krijgt men telkens een
bondig inzicht in het afgebeelde.
Een uiterst verdienstelijke manifestatie!
Dirk Stappaerts
c» Caprichos - Tauromanquia. Etsen van
Goya in de Galerij van de Kredietbank,
Grote Markt 19, 1000 Brussel. Tot 7
december 199 7. Van dinsdag tot en met
zondag van 11 tot 18u. Vrije toegang.
Info: 02/422.85.68.
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olgende week ontvangt de AB te Brussel de
Galicische muzikanten Carlos Nunez & groep.
Voor een muziektempel een alledaagse zaak ware het
niet dat de zanger in kwestie een ster aan het
folkfirmament is, waar Galiciërs en andere Kelten
met bewondering naar opkijken, liefhebbers graag
een ommetje voor maken en waarvan de
internationale muziekwereld het succes met grote
ogen volgt. Een kennismaking.

V

^

De nieuwe
koning van de
Keltische
muziek.

Dat bij de verkiezingen van 19 oktober j.1.
de nationalistische Galiciërs een dikke 25
% van de stemmen haalden kwam niet
zomaar uit de lucht gevallen. Tegen de
veelsoortige regimes en statuten die
Spanje hen in de loop der tijden heeft
opgedrongen voerden zij met vallen en
opstaan een gedreven, maar nooit gewelddadige strijd. Hun stemmenaanta!
vertaalde zich in 19 van de 75 zetels in het
regionale parlement waarvoor de behoudsgezinde Partido Popular 41 zetels
levert en de Xunta de Galicia uitmaakt.
Galicië ligt in het N-W van Spanje maar
de vraag hoe Spaans de regio is kan snel
beantwoord worden. Galicië was tot de
11de eeuw een onafhankelijk koninkrijk
met een eigen taal en met het befaamde
Santiago de Compostela als hoofdstad.
Daarna werd het bij het koninkrijk Léon
gevoegd om van dan af „een streek van
Spanje" te zijn.
Galicië, niet te verwarren met de gelijknamige provincie in het Oostenrijks-

MUZIEK

Hongaarse keizerrijk, is in weinig te vergelijken met de rest van Spanje. Het
klimaat is zacht en vochtig en op de
hoogten (max. 1778 m.) is het eerder
koel. De gronden zijn matig vruchtbaar,
slechts een kwart is voor landbouw geschikt. Dank zij de uitgestrekte weidelandschappen en heidegronden bloeit er
de belangrijkste rundveeteelt van Spanje.

shbi! ia
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haven met de indrukwekkende naam El
Fenol de Caudillo.
De belangrijkste haven is Vigo, sinds
eeuwen de poort van waaruit naar de
Nieuwe Wereld werd vertrokken. En naar
de Amerika's trekken deden de Galiciërs!
In Spanje wonen 3.173.400 Galiciërs,
waarvan 2.731.669 in Galicië zelf. We-

Het land van
de melkweg

VIS
Daartegenover staat dat de kust van Galicië met z'n vele riviermonden talrijke
havens herbergt van waaruit de hoogzeeen kustvisserij vertrekt. De helft van de
totale visopbrengst van Spanje moet op
naam van de Galicische vissers geschreven worden en vormt samen met de
conservenindustrie de voornaamste bron
van inkomsten. In de buurt van hoofdstad
La Coruna ligt de grootste militaire zee-

reldwijd treft men echter 4 miljoen uitgeweken Galiciërs aan. Ook in Brussel
leeft een Galicische gemeenschap. Elke
zondagvoormiddag zendt de Spaanse televisie (tve) tussen 10 en llu.30 het
programma Desde Galicia para el mundo
(Vanuit Galicië naar de wereld) uit. De
uitzending is op de eerste plaats bedoeld
voor de uitgeweken zonen en dochters,
maar is ook voor buitenstaanders boeiend
om naar te kijken.
88% SPREKERS

De zevende Chieftain
Carlos Nunez is de erfgenaam van de oude en
rijke muzll<ale traditie van Caiiclë, een Keltisch
iand dat nauweiijics geleend is; waarvan
groene valleien, bergen, steile kusten, oude
kapellen en stenen kruisbeuken; waarvan
mistige bossen en legenden er voor zorgen
dat iedere bezoeker zich afvraagt of hij zich in
het zonnige Spanje dan wel in het groene
Ierland bevindt.
De muziek van Galicië is het resultaat van vele
invloeden het Keltisch verband met Ierland,
Schotland, Bretagne. die sinds mensenheugenis verenigd zijn door de zee; van de
bedevaart naar Santiago de Compostela,
hoofdstad van Galicië, die sinds de elfde
eeuw bedevaarders heeft aangetrokken die
zich lieten leiden door de sterren van de
IVlelkweg tot aan Finis Terrae; van het
Spaanse geluid van het zuiden, de flamenco;
en van dat latijns-amehkaanse tintje waarmee heel wat emigranten van de Nieuwe
Wereld getekend werden. De Nieuwe Wereld
waar men alle Spanjaarden Galiciërs noemt
en waar Buenos Aires als tweede hoofdstad
van Galicié wordt beschouwd
Op z'n achtste koos de nu 25-jarige Carlos
Nühez zijn instrument- de gaita, de Galicische
doedelzak, daarmee is hij één van de 15 000
doedelzakspelers van Calicié. Op z'n dertiende werd hij naar Bretagne uitgenodigd
om er als solist in het Symfonisch Orkest van
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Lorient te spelen. Daar leerde hij Paddy Moloney kennen die hem in 1989 vroeg om met
de Chieftains mee te spelen o.m. voor de
geluidsband van de film Schatteneiland, met
Charlton Heston. Sindsdien trad de Galiciër
regelmatig met de Chieftains op, in Europa,
in Japan, in de VS en in Australië. Het bezorgde hem de bijnaam van ... zevende
Chieftain
Ondanks de grootste onderscheidingen die
hij aan het Hoger Muziekconservatorium te
Madrid voor blokfluit kreeg, werd Carios Nühez met echt als een vertegenwoordiger van
de traditionele Galicische muziek beschouwd Toch heeft hij een technisch peil en
een virtuositeit bereikt die tot op dit ogenblik
enkel Schotten en leren was toebedeeld.
Bovendien beschikt Nühez over alle kwaliteiten die een artiest nodig heeft om zowel
het theaterpubliek als dat van de grote rockscenes in open luchtte bekoren. Vandaar dat
Paddy Moloney verklaarde ,,Carios is een
echt genie dat zelfs bij ons de show steelt.
Een carrière om in het oog te houden!"
(vertaling veerie Ceens)
o» Brotherhood of Stars. Carlos Nüiiez.
CD. Ultg. BMC. 700 fr.
Dinsaag 25 november om 20u.30ln ae
AB (grote zaal) te Brussel. Reserveringen 02/S48.2a.2a

Het Galicisch, nauw verbonden met het
Portugees, liet een rijke schat aan cantigas
(liederen) na. 3000 lyrische gedichten
afkomstig van 300 auteurs werden er
geregistreerd. Na 1500 geraakte het Galicisch als hteraire taal in onbruik, en
moest tot de romantische 19de eeuw op
een heropleving wachten. Deze viel niet
toevallig samen met de wederopbloei van
andere (bedreigde) talen in Europa. Twee
voorbeelden: Mistral met zijn Miréio (
1851) in de Languedoc en Hendrik Concience met de Leeuw van Vlaanderen
(1838) bij ons. In Galicië was die rol
weggelegd voor Rosalia de Gastro met
haar Cantaras gallegos (1863).
In 1905 werd de Real academia Gallega
opgericht die ervoor zorgde dat zich een
moderne Galicische letterkunde kon ontwikkelen. Aan de universiteit van Santiago de Compostela bestaat een Instituto
da Lingua Galega dat via internet uitgebreid over taal en letteren informeert.
Net zoals in Vlaanderen heeft in Galicië
een samengaan van volks- en taalbeweging gezorgd dat het Galicisch een
levende taal is gebleven en vandaag als
een van de officiële talen van het schiereiland is erkend. Van de 2.800.000 bewoners van Galicië spreekt 88% die taal
en begrijpt 94 % ze. Buiten de regio
wordt ook Galicisch gesproken in de
grensgebieden met Asturië, CastilliëLeón en Zamora. De weg naar het huidige statuut was niet gemakkelijk. Galicië

moest zich, net zoals de andere „landen"
van Spanje, uit de gelijkschakeling Spaans én katholiek - losmaken. Mede
daardoor is het unitaire Spanje, waarvan
Franco (-1-1975) de laatste steunpilaar
was, een veelvolkeren staat geworden.
ONMISBAAR SEGMENT
De toetreding tot de Europes Unie zorgt
echter voor een nieuwe kwelling: de
gelijkschakeling met de rest van Europa.
In zijn recent verschenen boek Geschiedenis van Spanje betreurt Robert Lemm
deze evolutie.
„Dat Spanje sinds 1975 nauwelijks meer
te onderscheiden valt van de rest van WesfEuropa, is niet noozakelijk iets goeds. De
gelijkvormigheid waar de huidige wereld
op aanstuurt, verdringt de geaardheid van
ieder volk afzonderlijk. Als de mensheid
een grote eenheidsbrij wordt, zonder onderscheidende karakteristieken die nu eenmaal van nature bij ieder volk horen,
dreigt het gevaar van een totalitaire cultuur, waardoor essentiële waarden verloren gaan. Het wezenlijk andere betreft
immers de ziel van een volk, een onmisbaar segment voor de mozaïek van de
gehele mensheid. Zonder de ander leert
men zichzelf niet kennen. Zonder diversiteit verschraalt het universele tot
platvloerse uniformiteit. Net als ieder
land staat Spanje nu voor de uitdaging om
een synthese te vinden tussen het eigene en
het algemene."
Brotherhood of Stars, de Broederschap
van de Sterren, is de titel van de debuutcd
van Carlos Nüiiez. Niet zomaar een titel,
want een verwijzing naar Santiago de
Compostela (Jacobus van het Sterrenveld
). Los van het feit dat de vondst van het
graf door koning en kerk werd misbruikt
behoort de legende tot het Keltisch erfgoed. De Melkweg, de tocht van de
sterren, eindigt in Galicië waar ook het
einde van de wereld {Finis Terrae) ligt.
Volgens de legende staat er voor iedereen
(„degenen die zijn en degenen die waren") een ster aan de hemel.
De titel die de zanger aan z'n straalplaatje
gaf is vooral bedoeld om zijn volksgenoten overal in de wereld rond dit
thema samen te brengen.
Op korte tijd werden 100.000 exemplaren verkocht wat de Madrileense
kimt El Pais deed blokletteren:„EI nuovo
rey de los Celtas".
Meteen ook het bewijs dat volksmuziek
(of folk, of wereldmuziek...) niet noodzakelijk ongenietbaar, eng of ouderwets
moet zijn. Nüiiez bewijst het tegenovergesteld!
(mvl)
c» Geschiedenis van Spanje. Robert
Lemm. Uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam. 314 bh. 900fr.

Met stef Bos
rond het kampvuur...

De belangrijkse „nieuwkomer" van het
hedendaagse NederlandstaUg chanson is
ongetwijfeld Stef Bos. Een man die deze
negentiger jaren voor een groot stuk
heeft bepaald omdat hij met een zeer
eigen stijl én stemgeluid het muziektheater nieuwe impulsen gaf. Terwijl
anderen het uitprobeerden op eerder
betreden paden timmerde Bos rustig aan
zijn weg.
Ruim vijftien jaren geleden reeds won hij
de Camaretten in Delft, en na het afwerken van zijn studies in psychologie
ging hij vier jaar naar de Antwerpse
Herman Teirlinckstudio. Hij won in '88
de tweede plaats op het Amsterdams
Kleinkunstfestival, en speelde dan in
twee toneelstukken in Gent.

AWUWA
Het scharnierjaar 1989 betekende ook
voor Stef Bos een grote ommekeer: hij
schreef Dooreg wind voor Ingeborg, die
niet onaardig scoorde op de Eurovisiewedstrijd, én de meeste teksten en
liedjes van het licht satirische BRT2radioprogramma De Ochtendploeg. Wat
hem inspireerde voor de nummers die
het volgende jaar voor een eerste ceedee
zouden dienen.
Die kwam er dan in april '90 onde de
titel Is dit nu later? De gelijknamige
singel hieruit toonde reeds aan dat een
succesvol eerste zevenjarenplan in het
verschiet lag. Dubbel-platina in beide
lage landen, de Zilveren Harp en de
Edison vielen hem terecht te beurt. Twee
jaar toerde hij me dit programma in het
Nederlands taalgebied rond.
Niemand minder dan Boudewijn de
Groot produceerde dan zijn tweede
plaat, Tussen liefde en leegte, die ook een
voltreffer werd. Waarvoor hij dan weer
de Pall-Mall Exportprijs kreeg. Voor het
Ballet van Vlaaderen vertaalde en bewerkte Bos de musical De man van La
Mancha, waarin Ramses Shaffy de
hoofdrol speelde!
Tijdens een vakantie in Zuid-Afrika ontmoette Stef Bos de zanger en liedjesschrijver Johannes Kerkorrel en samen
namen ze de singel Awuwa, zij wil dansen op. En in januari '94 volgde dan zoals
verwacht de zelf-ingeblikte derde ceedee
Vuur, die samen met Bram Vermeulen en
Karin Bloemen werd gelauwerd.
Net als Paul Simon vóór hem (met Graceland) ontdekte Stef dat het Afrikaans
en donkere zwoele ritmes samengaan
met ons wat introverte weemoedige
kleinkunst-chanson. Plaat en theatertoer
Schaduw in de nacht brachten hem tot in
de café-chantants van Pretoria en Johannesburg, na een wéér uitverkochte
ronde van Vlaanderen en Nederland. De

verrassing was dan wel begin dit jaar
toen hij, samen met Johan Verminnen en
omringd door een tienkoppig orkest, het
muzikale eerbetoon aan Brei bracht die
dertig jaar geleden verdween...

DE ONDERSTROOM
Met zijn bassist Bert Embrechts vertrok
Stef dan weer naar het verre zuiden,
waar hij samen met drie Afrikaanse muzikanten en de twee zangeressen Stella
Khumalo en Faith Kenana nieuwe nummers schreef en opnam.
Stef Bos: „De titel werd De Onderstroom omdat ik eigenlijk voortwerk aan
dingen die mijn ouders en andere voorgangers, zoals mijn grootvader zaliger,
niet hebben kunnen waarmaken, als een
schakel in hun menselijke keten", verduidelijke Stef bij het verschijnen van de
dubbelplaat.
Zowel tekstueel als muzikaal trekt deze
opname de lijn van Vuur door. Maar die
typische Stef Bos-melodielijnen en een

poëtische beeldspraak herken je meteen.
En de soms zwoele en dan weer lichtvoetig-swingende Afrikaanse ritmes
trekken je mee in de diepe jungle van de
ziel waar, als rond een kampvuur, wordt
gemijmerd. Over de betaalde liefde in
Amsterdam, de eenzaamheid waarmee
heelwat mensen te kampen hebben, en
de waarden die de Westerse wereld verloor: genieten van stilte en eenvoud.
Waarna titels als De maan is niet eenzaam en Ik ben een hond, voorafgegaan
door De hofnar dit aardse bestaan sterk
(maar poëtisch) relativeren. De liefde
van moeder staat dan weer in scherpe
tegenstelling tot de onvoorspelbare zoeker, die denkt alles gezien te hebben. Op
plaatje twee staan tien liedjes die door
Stef thuis in Antwerpen, op zijn eentje
aan de vleugel, zijn opgenomen. En
verder uitweiden over verleden (in Scheveningen) en het heden dat echter in
weer zeer uiteenlopende beelden wordt
voorgesteld.

OP TOERNEE
De gelijkname theatertoer startte op 12
november in de Antwerpse Arenbergschouwburg. Na een uitgebreide Nederlanse toer is Stef Bos dan op 29 en 30
januari '98 te Aalst, de dag daarop te
Kortrijk, op 3 februari te Hasselt,
waarna op een rijtje Leopoldsburg,
Maasmechelen en Evergem volgen. Op
28 maart sluit de zanger te Mol een
eerste reeks optredens af.
Sergius

Stef Bos doet
In het
voorjaar
Vlaanderen
aan.
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vastelaovend aan de Maaskant
in alle medladrukte rond de commlssleDutroux en rond de plannen voor de
politlehervorming vergeet men mogelijk
dat de integratie van riji<swacht en politie
in de gemeente Lanaken ai sinds meerdere Jaren een feit is. De Lanakense Porijkes (een samentrekking van floiitie en
Rl/kswacht) wisselen daar niet alleen informatie uit over verkeers- en andere
aangelegenheden, maar doen dat - bij
een goed glas bier - ook over muziek.
Sarhen vormen de Porijkes één van Lanakens 'zoate Herremenies', een fanfare
die in aanvang haast uitsluitend was samengesteld uit leden van het lokale politie- en rijkswachtkorps. Dit jaar staan ze
bovendien opnieuw op de zesde 'Vastelaovend aan de Maaskant'-CD, een
straaischijf met daarop een 20-tal toekomstige carnavalshits uit het Maasland.
De Porijkes doen het dit jaar met 'Wel
eenen trein' waarmee ze, jawel, 'tutatuta
achterein' gaan.
'Carnaval aan de Maaskant' Is sinds jaar en
dag een begrip. De gekte - en het daarbljhorende carnavalstoerlsme - bereikt er
weliswaar niet dezelfde omvang als in
pakweg Aalst, maar weet toch meerdere
duizenden drie tot zes dagen lang in de
ban te houden. Zij het als toeschouwer
van één van de vele stoeten, zij het als
actief carnavallst. Mede aangezet door
het succes van de Maastrichtse carnavalsCD's rijpte ook in het Vlaamse deel van de
Maaskant de Idee voor een verzameling
van liedjes voor de dolle dagen, gedragen

door de 'Organizasie ter euverkoepeling
karnavalsleedjes van de Maaskant'. Ze bleken een groot succes, waarschijnlijk mede
omdat ze aan een vriendelijk prijsje werden aangeboden. Bovendien wordt een
groot gedeelte van de winst verdeeld
onder de deelnemende groepen.
Inmiddels is de CD aan zijn zesde editie.
Daarop, zoals naar gewoonte, veel liedjes
uit Lanaken - samen met Stokkem het
kloppend hart van het Maaslandse carnaval, maar toch ook bijdragen uit Hoeselt, Uikhoven, Maasmechelen en Maaseik.
Zoals dat bij carnaval hoort, zijn ze uitsluitend gezongen In het Limburgse dialect. Voor wie er nog aan twijfelde: in de
Limburgse Maaskant wordt met carnaval
Inderdaad gezongen. Hoogstaande ver-

zen, geschreven om de eeuwigheid te
trotseren, levert dat niet op. Plezierige
teksten om mee te zingen dan weer wel.
Bier, (onderbroeken)lol, katers, kwade
(hoofdzakelijk) echtgenotes en vooral de
drie dagen zelf vormen het gros van de
onderwerpen. Alles In de meest diverse
stijlen gaande van de traditionele hoempapa-walsjes tot de samba en zelfs populaire pop. Op de zesde editie o.a. een
carnavalscover van de Spijsmelsjes „Yow,
zèk miech was te wils, was te noe toch van
miech wils. lech zèk tiech wat ich wil, wat
ich noe van diech wil." Probeert u het In
de badkamer gerust op de tonen van „Teil
me what you want, what you really, really
want. (x2)", de inmiddels wereldberoemde woorden van de grootste hit van
de echte Spice Girls. En stelt u zich daarbij
twee in man verklede vrouwen voor, geen
'voil janetten', maar echte 'aw wiever'. In
het lijstje 'opnieuw' werd ook 'Banger
Hart' van Rob De Nijs in een Limburgs
carnavalskostuumpje gestoken: 'Lekker
Snoets' van De Zoate Dwelle zal ongetwijfeld grijs gedraaid worden.
(gv)
o» Voor meer Info over 'Tlroierpoionalses' en 'VastelaovendspruutJes': vzw vastelaovend aan de
Maaskant, Tfossenhof 8, 3620 Lanaken. Tel. 089/71.18.88. De CD Is
te verkrijgen bU de deelnemende
groepen en In de meeste platenwinkels van het Maaskant. Meer
dan 299 fr. kost h|j niet.
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NIEUW IN DE BIOS

THE FULL MONTY

gearresteerd. Niks beter om hun hele stunt aan het grote klokzeel
te hangen, en de inkomkaarten vinden dan ook gretig afzet bij heel
... is een Brits-Amerikaans filmgerecht dat je met veel genoegen
wat nieuwsgierige vrouwen. Ze kunnen niet meer terug en erger
verorbert. Het is een sarcastisch en duivels beeld van de teloorgang meer heeft. Dan komen de Chippendales naar Sheffield, en dat
nog, Gaz heeft aangekondigd dat ze tot op het allerblootste vel
van Sheffield, een Britse industriestad. 25 jaarna de modernisering inspireert Gaz om zelf een soortgelijke act in elkaar te steken,
zullen gaan - the full monty van de titel. Je lacht je rot om de
van de industrie zien we lange rijen aan de werkloosheidsomdat hij snel geld nodig heeft om zijn eega de alimentatiemond
helden, maar nergens verloor regisseur Peter Cattaneo het sociale
uitkeringbureau's staan. Centraal staan de arbeiders Gaz, niet erg te snoeren. Gerald is een amateur ballroomdanser en neemt de
aspect uit het oog, zodat het een bitterzoete film is geworden. Peter
vrolijk gescheiden, en zijn vriend Dave, die eruitziet als Lamme
choreografie in handen. Het drietal krijgt het gezelschap van Guy, Carlyle (Begbie in 'Trainspotting' en de buschauffeur in 'Carla's
Goedzak, en voortdurend verwijten van zijn eega naar het hoofd
wiens grootste verdienste in zijn kruis hangt, de op middelbare
Song') neemt de rol van Gaz voor zijn rekening, en is hiermee ook
krijgt dat hij seksueel nib waard is. Gaz dweilt alle dagen door de leeftijd zijnde Horse die er een middeleeuwse gedachtengang
de drijvende kracht van The full monty'. Deze typisch Britse film
stad samen met zijn zoontje en Dave. Ze bezoeken af en toe de
opnahoudt, en Lomper, die over niks anders kan denken dan over gemaakt met Amerikaans kapitaal brengt 91 minuten vol filmwerkbeurs, waar ze dan hun voormalige ploegbaas Gerald treffen. zijn komende zelfmoord.
plezier. Een winnaar! (****)
Gerald heeft nog altijd niet vertelt aan zijn gade dat hij geen werk De politie valt binnen tijdens een van hun repetities en ze worden
Willem Sneer
•

MEDIALANDSCHAP
"w^^^

Boulevard: Operatie Rode Draak Documentaire over de Belgisch-Amerikaanse actie In Stanleystad op 24 november 1964. Bedoeling was toen de
blanke inwoners te redden uit de handen van de
SImba's en ze te evacueren. Zat. 22 nov., TV2 om
20U.30
'^^
China Moon Amerikaanse thriller van John
Bailey uit 1994 met Ed Harris, Madeleine Stowe en
Charles Dance. Stijlvolle film over een politiedetective
die zich door zijn mattresse laat overhalen om het lijk
van haar man, die ze neerschoot te dumpen. Goeie
vertolkingen. Zat. 22 nov., TV1 om 23U.20
l ^ P M eeiite paardenfititsteraar Miei Dekeyser
selecteerde een documentaire (uit de BBC-serie Horizon) over Monty Roberts, een kerel die beweert de
taal van de paarden te begrijpen. Als bewijs temt hij
voor de ogen van de camera een wltde mustang. Zon.
23 nov., TV2 om 21tt.
^ ^ La CéremoRle Franse film van Claude Chabrol
uit 1995 naar de romand A Judgment in Stone van
Ruth Rendell. De rijke bourgeoisfamllie Lelièvre is op
zoek naar een huishulpje. Sophie meldt zich en wordt
aangenomen. Chabrol legt het mechanisme van de
goede oude klassenstrijd bloot en doet dat met klare
blik, spot en een meesterhand. i=asclnerende flim, de
149ste van Chabrol. Ma. 24 nov., RTBf 1 om
20U.10
^^=^ Joanna Lumiey In the land of the thunder
dragon De Bntse actrice Joanna Lumiey reisde in het
spoor van haar grootouders (In 1931) naar het kleine
koninkrijk Bhutan, gelegen In het Himalayagebergte
tussen India en China. Bhutan is een van de meest
geïsoleerde landen ter wereld en Lumiey was één van
de eersten die toegang kreeg tot het koninklijk palels
en enkele „heilige" plaatsen, Dins. 25 nov., BBC 1
om 23u.
'&=# A view to a kill Britse James Bond-film van
John Glen ut 1985. Roger Moore heeft duidelijk last
van stramme ledematen en hoewei de film inspiratie
mist wordt het verhaal nooit saai en wordt de actie
afgwisseld met knappe beelden van o.m. Grace Jones
en Tanya Roberts Woens. 26 nov.. Kanaal 2 om
21U.

John Laughlin en
Kathleen Turner
in „crimes of
Passion". Dond. 27
nov., VT4 om 22U.35

^^=^ Interview with a vampire in het hedendaags San Francisco neemt een journalist een interview af van een intrigerende figuur. De man
introduceert zichzelf als Louis, een vampier die al 200
jaar leeft en gedoemd Is om eeuwig jong te blijven.
Amerikaanse film van Nell Jordan uit 1996 met Tom
Cruise, Christian Slater en Brad Pitt. VrU. 28 nov.,
VTM om 21U.20
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Hup Holland, hup!
wat Is nou... ?, woensdag 12 november 1997, Ned3 (VPRO)
Afgelopen week heeft de VRT-top ons
voor de zoveelste keer verblijd met de
belofte dat de openbare omroep de strijd
tegen de commerciële concurrentie aan
het wiimen is. De managers lopen over
van vertrouwen en zijn er zeker van dat de
wintermaanden voor TVl zullen zijn.
Jacques Vermeire (in tal van vormen) en de
'Schalkse Ruiters' zullen, naast anderen,
het publiek opnieuw naar het vertrouwde
nest krijgen.
Dat betwijfelen we.Van Vermeire mag
niet te veel verwacht worden: 'De Burgemeesters' is geen hoogvlieger en bovendien is het niet ondenkbaar dat het
publiek Jacques nu wel gehad heeft. Datzelfde mag ook gevreesd worden voor het
duo Lenaerts-Depauw. We bidden voor
ons ongelijk, maar de verwachtingen zijn
dermate hoog gespannen dat ze waarschijnlijk niet ingelost kunnen worden.
Als het programma hetzelfde niveau haalt
als vorig jaar dan mag TV-kijkend Vlaanderen tevreden zijn. Jammer genoeg zal
het dat in voorkomend geval niet zijn: het
zal meer willen en - indien VTM verstandig geprogrammeerd heeft - niet aarzelen zijn heil te zoeken in Vilvoorde. Het
krediet zal, i.t.t. vorig jaar, niet grenzenloos zijn. Rest nog de vraag of TVl
kan blijven bouwen op het succes van 'De
Kampioenen', de herhalingen daarvan en
'Schalkse Ruiters'.
TRÖtTÏC
Ook op de truttigheid waarmee één en
ander aangekondigd wordt staat werkelijk geen maat meer. Enkele maanden
geleden werd de geïnteresseerde nog verteld dat de commerciëlen een uppercut
van jewelste mochten verwachten. Het
lijdt haast geen twijfel dat een of ander
duur studiebureau aan de basis lag van de
strategie en de daaraan gepaarde woordkeuze. In De Morgen van afgelopen weekeinde lezen we TVl-netmanager Erik
Strieleman daarover het volgende zeggen: „A/5 bokser kan je best een uppercut
geven, maar als de tegenspeler een stapje
opzij zet, dan komt het er op aan het
evenwicht te bewaren." Wat is dit voor
zever?
En nog: „ TVl houdt stand en gaat er zelfs
lichtjes op vooruit. De pieken zijn vooralsnog uitgebleven, maar uit de resultaten
blijkt dat TVl langzaam een eigen publiek
aan het opbouwen is, ondanks het feit dat
er in de voorbije maanden ook TVl -kijkers
naar TV2 zijn overgestapt." Dat TVl
standhoudt kan u met ons vaststellen in
de kijkcijfertabellen. In een uitzonderlijk

(vijf) programma's in prime time die
wezenlijk verschillen van de programmatie van de commerciëlen op hetzelfde
tijdstip. Voor het overige biedt de VRT
meer van hetzelfde, veelal met 'vedetten'
van tweede garnituur bovendien. Stelt u
tot slot nog met ons vast dat het uitgerekend VTM is dat in prime time
uitsluitend Vlaamse programma's de
ether instuurt...
NEDERLAND

Dat alles staat in schril contrast met de
Nederlandse openbare omroepen. Ook
daarop verschijnt heel veel troep, maar de
creatieve kijker heeft er wel veel meer
mogelijkheden. Ook binnen prime time.
'Barend & Witteman', 'Netwerk', 'Het
Lagerhuis', en groot aantal programma's
Peter Van Ingen van de VPRO, de NFS en de RVU (allen
op Ned3). Voorts is het prettig om er de
aandacht op te vestigen dat de Nedergeval staan er VRT-programma's in de
landse 'vedettencultus' stilletjes aan het
Top 20. Sinds de komst van VTM was dat
sterven is. De Hennie Huysmansen hebinderdaad niet anders. Op de vaststelling
ben bij onze noorderburen hun beste tijd
dat de VRT erop vooruitgaat geven we
gehad. Hier worden nog altijd waanvoorlopig geen commentaar. Vanuit de
zinnige sommen betaald aan BV's die
VRT-top heeft men altijd gewaarschuwd
daarna de investering meestal niet tevoor voorspellingen op korte termijn.
rugverdienen.
Het lijkt ons nuttig dat wij ons daaraan
houden: op basis van minder dan 2,5
Eén van die betere programma's in de
maand tijd beslissen dat TVl veld wint,
Nederlandse prime time is 'Wat is nou...'
lijkt ons niet erg verstandig. Dat de pievan Frans Bromet en Peter van Ingen.
ken zijn uitgebleven, kon u met ons
Eerstgenoemde heeft zijn sporen ruimvaststellen. En dat TVl een eigen publiek
schoots verdiend met o.a. programma's
aan het opbouwen is nemen we maar
over de Nederlandse rand van de savoor waar aan. Het zou niettemin nuttig
menleving. Van Ingen kreeg vooral bezijn te weten of dat 'eigen publiek' groter
kendheid als presentator van 'Zomerof kleiner wordt. Dat er, tot slot, kijkers
gasten', de avondvullende zomerprovan TVl naar TV2 zijn overgestapt, gegramma's van de VPRO. In 'Wat is nou
loven we ook, al vrezen we dat dat meer
...' gaan ze samen, elk uitgerust met een
zegt over het niveau van TV2 dan over dat
camera, op zoek naar de betekenis van
van de overlopende kijkers.
een aantal bijzondere begrippen. In deze
DEVIJf
Tot slot nog dit: TVl zal de strijd met de
concurrentie per definitie niet kunnen
winnen. De hoofdoorzaak daarvan is dat
het management de strijd zo noodzakelijk
wil (en van overheidswege ook wel moet)
aangaan. De TVl-programma's zijn
hoofdzakelijk flauwe afkooksels van datgene wat ook al op VTM te zien is. Binnen
prime time (van 19u. tot 22u.) loopt
welgeteld 1 (één) programma dat iets
verder rijkt dan amusement of human
interest: 'Jan Publiek'. Merken we daarbij
op dat het drama op TVl (in dit geval
'Windkracht 10') degelijker is dan het
gemiddelde van de concurrentie. TV2 telt
op hetzelfde moment toch al 4 programma's die we onder de noemer 'beter'
zouden willen rangschikken: 'Boulevard', 'National Geographic', 'De keuze
van Dekeyser' en 'Document'.
Samengevat: de VRT heeft welgeteld 5

aflevering trachtten ze een pasklaar antwoord te vinden op de vraag 'Wat is nou
politieke verantwoordelijkheid?' Ook
Nederland kent zijn schandalen en ook
daar blunderen politici dat het geen zicht
meer is. Het was echter niet deze vaststelling die van 'Wat is nou...' een aangenaam programma maakte. Het was ook
niet zozeer de inhoud ervan: België vormt
immers een meer uitgelezen terrein voor
dit soort onderzoeken. Het was het gegeven dat een soortgelijk programma op
een uur dat normale mensen nog wakker
zijn de huiskamer werd ingestuurd. Mogelijk is dat een tip voor het 'Canvas' dat
in aantocht is. Niemand staat te wachten
op een nivellering naar beneden. Niemand verwacht dat de openbare omroep
de kijkcijferstrijd wint. Het zou wel toe te
juichen zijn indien men zich aan de VRT
terug onder de grote mensen zou begeven. Aan meer van hetzelfde, heeft
niemand wat.
Krik

ondscoach Georges Leekens werkt op twee
vlakken: een ticket voor de wereldbeker en
de reorganisatie van ons voetbal. De moeizaam
verworven kwalificatie „kan" een keerpunt worden.
Kan. Op voorwaarde dat men meer dan ooit met
een toekomst en met de eigen voetbaljeugd begaan
is. Zoniet loopt het slecht af. Dit proces sturen is de
grootste uitdaging voor Georges Leekens.

Voetballiefhebbers zijn ook maar mensen
en we willen geen uitzondering vormen
op die regel. Integendeel. Daarom hebben wij altijd een boontje gehad voor Luis
Oliveira. We herinneren ons nog zijn
eerste winter in België.

jivllTsDXfr'
De frêle achttienjarige Braziliaan had het
knap lastig. Fysiek en mentaal. Hij verlangde naar zijn warme vaderland, naar
zijn grote familie die zich uit armoede
maar één echte maaltijd per dag kon
veroorloven. Luis beet door. Hij dribbelde zich warm. Wie van voetbal hield
moest van Oliveira houden. Enkele jaren
lang werd hij in Anderlecht op handen
gedragen. Zeer terecht. Ohveira was een
spektakelmaker. Hij scoorde ook en meer
dan eens. Meer hadden de supporters niet
nodig. De voetbalbond drong aan op
naturalisatie. Oliveira zou zijn stek krijgen in de nationale ploeg. Zoveel stond
vast. Een redenering die voor de hand lag
trouwens. Oliveira werd Belg en huwde
een meisje van hier. Zijn geluk was tijdelijk. Anderlecht geraakte op hem uitgekeken en verkocht zijn briljante spits
voor veel geld aan het calcio, aan Parma.
Vanzelfsprekend deden de voetbalprofeten uit het Brusselse hun zoveelste
„gouden" zaak. Oliveira vaarde er financieel ook niet slecht bij maar de
Braziliaanse Belg kwam in de nationale
ploeg maar moeilijk aan zijn trekken. Hij
mokte, verklaarde zich ongelukkig en
tekort gedaan en werd bij wijze van
spreken als Rode Duivel geschorst. Oliveira mocht niet meer naar de eindronde
in de Verenigde Staten en dat moet Luis
pijn hebben gedaan. Toen de controverse
een hoogtepunt bereikte liet Roger Vanden Stock zijn alwetend licht schijnen op
de zaak. Hij sprak historische woorden en
vroeg zich luidop af: „Oliveira wie is
dat?". We hebben het nooit kunnen vergeten. We willen hem nu graag antwoorden.
„Dat was die Braziliaan die Anderlecht
nog een stuk rijker maakte dan het al was
en die van de toenmalige secretaris van de
club stank voor dank kreeg. Oliveira was
de spits die de Anderlechtsupporters nog
enig voetbalplezier schonk. Toen het nog
kon, toen het nog mocht, toen men nog
niet luidop de rekeningen maakte. Oliveira dat was die snelle middenvoor die
de Rode Duivels op weg naar de eindronde in Frankrijk zette."

TWEE REUZEN
Oliveira niet alleen natuurlijk. Nilis' bijdrage over het geheel van de twee matchen was nog meer doorslaggevend. Zijn
doelpunt in Dublin was er één om in te
lijsten. Zijn goal in Brussel was goud
waard. Die treffer getuigde overigens van

inzicht en koelbloedigheid. Ook Nilis is
een ex-Anderlechtspeler. Ook op hem
waren de vroede vaderen uit de bestuurskamer uitgekeken. Niet omdat men
zijn voetbalkwaliteiten miskende maar
omdat het tijd was „om te oogsten". Geld
natuurlijk. Geld en nog eens geld. Overigens liepen er bij de Rode Duivels de
voorbije wedstrijden flink wat oud-gedienden van het Astridpark rond. Eén
voorbestemde Anderlechtspeler droeg
nooit het paarswitte shirt. De onvolprezen Franky Van der Eist. De pajottenlander die bij R^^|^:?chool liep en
dan naar Club Brï^^^öyerstapte. Hij
verkoos West-Vlaan3èteh boven Brussel.

nooit door gelijk wie als een verontschuldiging kan worden aangevoerd.

VAN NIEMAND SCHRIK
Verontschuldigingen zijn aan de bondscoach niet besteed. Integendeel. Leekens
vaart recht door zee. Misschien niet zonder arrogantie, maar blijkbar bijzonder
stuurvast. Hij windt er geen doek^S'Om.
Hij spreekt ongezouten taal en zégtl'^^^i•

De uitdaging voor
Georges Leeicens
Hij vertrouwde het Anderlechts begeleidingsmodel niet. Hij kreeg geen garanties. Van der Eist wilde gemoedsrust,
clubsfeer en waardering. Anderlecht
greep ernaast en dat is ze al vaker zwaar
opgebroken. Jarenlang al is Van der Eist
„de wegwijzer" van Club Brugge. Een
reus, letterlijk en figuurlijk. Een wijze op
het gras. Een heerlijke man die straks in
Frankrijk aan zijn vierde wereldkampioenschap begint. Dat kan al tellen. Van
der Eist verdient de grootste waardering.
Weinig voetballers kennen beter zichzelf,
stappen koeler en nuchterder door het
leven. Van der Eist, die ook in het doorregende koning Boudewijnstadion een
boom was die niemand omver kon krijgen, heeft ons voetbal onschatbare diensten bewezen.

EEN KNEUS
Het is met uitgesloten dat ook Enzo Scifo
in Frankrijk aan zijn vierde WK begint.
Zeker is dat niet. Niet enkel is de Italiaanse Belg vaak gekwetst, zijn plaats in
de nationale ploeg is niet onomstreden.
Ondanks hij enkele jaren jonger is dan
Van der Eist kan Scifo veel gemakkelijker
gemist worden. Enzo is waarschijnlijk de
voetballer in België die in lengte van jaren
het meeste geld heeft verdiend. Hij heeft
echter niet de grootste sportieve carrière
gerealiseerd. Waar hij ook voetbalde,
Scifo zorgde voor controverse. Te traag,
te balziek, spelremmend enzovoort. Scifo
was, en is, ongetwijfeld een begenadigd
talent. Eigenlijk mag men hem niet passeren. Maar het is waar dat hij zeer
duidelijk „over the hill" is, dat het beste
ver achter hem ligt en dat hij hooguit een
half seizoen rendeert. Dat kon iedereen
weten. Dat moest Anderlecht weten toen
het zijn chouchou ging terughalen. Vandaar dat de onbeschikbaarheid van Scifo

het op aankomt. Hij roeit met de riemen
waarover hij beschikt en dat is een onbetaalbare gave in een klein voetballand.
Leekens is in tien maanden een nationale
held geworden. Toen hij de nationale
ploeg in handen nam, in opvolging van
Paul Van Himst, waren de Rode Duivels
zo goed als uitgeschakeld. Niemand geloofde nog in hun kwalificatiekansen. De
0-3 nederlaag tegen Nederland was bijzonder hard aangekomen. De Belgen lagen uitgeteld tegen de grasmat.
Officieel heette het dat het Europees
kampioenschap moest worden voorbe-

reid. Dat er met een schone lei opnieuw
moest worden begonnen. Helemaal onwaar was dat niet.
Het klimaat was aanvankelijk gunstig. De
overgang van Leekens van Moeskroen,
toen leider in de competitie, naar de
nationale ploeg in volle seizoen werd
door velen als onzindelijk omschreven.
De stuntelige manier waarop de bond
tewerk ging wekte ergernis. Terecht trouwens. Maar Leekens reageerde met de
enige argumenten die in de gegeven omstandigheden konden aanvaard worden:
resultaten. Winst in Wales en Turkije wat onmogelijk werd geacht - schonk het
vaderlands voetbal nieuwe hoop. Een
gunstige loting voor de barragewedstrijd
deed de rest. Ierland was een haalbare
kaart en dit is inmiddels ook gebleken. Al
was het knokken en zwoegen tegen een in
aanleg bescheiden tegenstander. De Ieren
ontroerden eigenlijk. Hun overgave was
totaal en bekoorlijk. Hun supporters konden model staan voor wat voetbal eigenlijk zou moeten zijn. Het is waar dat
de Ieren in Frankrijk node zullen gemist
worden. Maar we kunnen daar niet
rouwig om zijn.

Leekens, die de bond naar het heet veel
geld kost maar die zijn werkgever volgens
mensen die het kunnen weten nog meer
geld zou laten terugverdienen, stelde in
tien maanden al zo'n veertig spelers op.
Hij hield een algemene troepenschouw en
moet toch wel enig zicht hebben op de
mogelijkheden. Hij is bovendien een realist. In die zm loopt hij op de weg die
Guy Thijs voor hem bewandelde. We
springen sportief niet verder dan onze
stok lang is. We proberen niet wat we niet
kunnen. Die instelling heeft in de voorbije maanden maximaal geloond. In
Frankrijk zal hij het wel niet anders
aanpakken. En wanhopen doen we echt
niet. De Rode Duivels bezitten een zeldzame schat. Ons voetbal beschikt momenteel - raar maar waar - over vier
Lalala, lalala, lala-Leekens... uitstekende spitsen: Nilis, die nooit beter
speelde, Oliveira, De Bilde en Michael
Goossens. Ze hebben weinig nodig om
een doelpunt te maken. Tegen de Ieren
scoorden de Duivels tweemaal uit drie
kansen. In het middenveld liggen de
zaken moeilijker en achterin vindt de
bondscoach voorlopig nog geen waterdichte oplossingen. Maar hij heeft nog
enkele maanden tijd en nu alles mag en
niets moet zou het wel eens aardig kunnen meevallen.

Flaminganten hebben harde tijden
in het verschiet.

Interim
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LUC Nilis'

bijdrage in de
twee extra
icwaiificatiematchen was
doorslaggevend.

w

ie er tijdens het Vü-ledencongres even
tussenuit wil, weet dat studentenstad ~
s

Leuven hem of haar voldoende |
ontspanningsmogelijkheden biedt. Wie ook iets wil |
bijleren, beleeft mogelijk enkele prettige uren met de
tentoonstelling over neogotiek.
^

Sinds 13 september loopt in Leuven de
kunst- en architectuurtentoonstelling 'De
ingenieuze neogotiek. Techniek en kunst.'
Deze expositie werpt een nieuw licht op de
neogotiek als kunststijl en als cultuurfenomeen en geeft de bezoeker een beeld
van de belangrijke rol die de ingenieursarchitecten hadden in de ontwikkeling van
deze stijl. De tentoonstelling loopt tot 7
december in de Leuvense Predikherenkerk
en is een organisatie van de KULeuven, de
stad Leuven en het Davidsfonds. De inhoudelijke realisatie gebeurde door het
Kadoc, het Katholiek Documentatiecentrum.

De gotiek, die in feite sedert de 15de-16de
eeuw steeds op de achtergrond aanwezig is
gebleven, bloeit vanaf de 18de eeuw weer
open. Eerst in Engeland, later over heel
Europa. Het oppervlakkig hanteren van de
gotische vormen als decoratie - de pinakel- of troubadourgotiek - is in zwang
tot in de eerste decennia van de 19de eeuw.
Maar hiertegen groeit reactie. Rond 1850
krijgt de neogotische vormentaal vaste
stijlkenmerken, die gebaseerd zijn op wetenschappelijk-archeologisch onderzoek.
Een terugkeer naar een meer sobere gotiek
wordt bovendien gestimuleerd door een

De stijl wordt geplaatst in de context van
de 19de eeuw, de eeuw van nieuwe poliriek-maatschappelijke stromingen zoals
het liberalisme en het socialisme, de eeuw
van moderniteit en industrialisatie, de
eeuw van glas en ijzer. De ingenieurs
leidden de mens aan het begin van de 19de
eeuw het 'IJzeren Tijdperk' in en goten als
heuse 'leerling-tovenaars' de samenleving
in een nieuwe vorm. Steden werden opgebroken, wallen vervangen door boulevards, waterlopen overwelfd. Op een
spitsvondige wijze integreerde de ingenieur moderne materialen als staal en glas
in zijn constructies. Door zijn grote technische kennis bepaalde hij bovendien het
concrete uitzicht van de industriële ontplooiing. Deze immense, maar tegelijkertijd ook brutaal vernietigende creativiteit
was een algemeen West-Europees fenomeen.
INTERNATIONAAL
Als reactie op de golf van moderniteit
zocht de 19de-eeuwse mens een houvast in
het verleden. Hij hermaakte zich als het
ware een verleden in een (neo)gotische
vormgeving. Voor de aankleding van de
moderne tijd greep hij terug naar een
historiserende vormentaal. Hij richtte zijn
blik naar het verleden. Kunstenaars, dichters, musici en architecten gaven de richting aan, de ingenieur bleef langs de zijlijn.

^

vondige constructies maken duidelijk hoe
zij, en nog meer hun medewerkers (zoals
Lenerts, Langerock, Mortier en Piscador),
erin slagen het moderne te integreren in
het historiserende van de neogotische vormentaal, die ze evenwel slechts moeizaam
weten te verlaten. Pas een derde generatie
ingenieurs-architecten, met figuren als Verwilghen, Vanhuffel en Hoste, zal daarin
slagen, gedragen door de internationale
ontwikkelingen rond WO I.
De bezoeker zal ervaren dat de neogotiek
méér was dan een vrijblijvend teruggrijpen

actieve opstellingen zorgen ervoor dat de
bezoekers actief betrokken worden bij de
tentoonstelling. Elke bezoeker ontvangt
daarenboven gratis een overzichtelijke
wandelgids als leidraad doorheen de exnaar een middeleeuwse stijl en zal vast'
V!3£ ©Ut
^qVositie.

De ingenieuze
neogotiek

CONSERVATIEF?
In Vlaanderen kan je niet naast de neogotiek kijken. In bijna elke gemeente vind
je een neogotische kerk of school, een
neogotisch gemeentehuis, station of kasteeltje. Toch is de neogotiek vaak onbekend en misbegrepen. Niet zelden roept
zij negatieve gevoelens op omdat zij voor
velen nog symbool staat voor een oubollige, conservatieve, streng katholieke
stijl, die samenhangt met een leefwereld
waaraan men liefst niet meer wordt herinnerd. Achter de traditionele bakstenen
muren schuilen niettemin soms moderne,
ingenieuze constructies. Deze tentoonstelling wil dan ook een verhelderende kijk
brengen op de neogotiek als stijl en als
cultuurfenomeen.

UITSMIJTER

veranderend politiek klimaat met sociale
spanningen en met een onriuikende clerico-liberale strijd. In dit tijdsklimaat
wordt stijlpluralisme onmogelijk. Dit impliceert dat de neogotiek, wil zij enige kans
maken op erkenning, over een stevige
theoretische grondslag moet beschikken.
In heel Europa worden pleidooien gehouden ten voordele van de gotische vormentaal. Het tweede deel van de tentoonstelling gaat daar op in.
In deze ontwikkeling speelt Vlaanderen
een belangrijke rol met de Sint-Lucasscholen en de Gilde van Sint-Thomas en
Sint-Lucas. De centrale figuur is JeanBaptiste Bethune, dé promotor van wat
men de 'Sint-Lucasneogotiek' is gaan noemen. De neogotiek zal uiteindelijk dé stijl
van het strijdend katholicisme in Vlaanderen worden. De Vlaamse neogotiek
krijgt bovendien een internationale dimensie: Vlaamse neogotische kerken zijn
zowel in Mongolië als in de Afrikaanse
brousse te vinden. Neogotische meubels
en polychrome beelden vonden met hele
scheepsladingen hun weg naar Engeland
en de VSA.
INGENIEUS
Op het einde van de 19de eeuw verzoende
een nieuwe generatie neogotische ingenieurs-architecten moderniteit en neogotiek. Zij introduceerden de ingenieuze
neogotiek, die het derde deel van de
tentoonstelling omvat. Figuren als Verhaegen, Helleputte en Cloquet hadden
nauwe banden met de Sint-Lucasneogotiek, maar waren door hun opleiding tevens op de hoogte van de ingenieurswereld. Zij trachtten nieuwe materialen als
ijzer, staal en glas, nieuwe productiemethoden en nieuwe constructietechnieken
te verzoenen met het traditionele materiaalgebruik en de ambachtelijke bouwwijze van de Sint-Lucasneogotiek. Ingenieuze plannen en ontwerpen van spits-

stellen dat deze tentoonstelling een eerbetoon brengt aan deze bouwstijl. Zowel
door de inhoudelijke opzet als door de
didactische aanpak richt de expositie zich
heel uitdrukkelijk naar het brede publiek
in Vlaanderen en Nederland. De verschillende thema's worden zo herkenbaar
en attractief mogelijk uitgewerkt. Inter-

(gv)
c» 'De ingenieuze neogotiek. Techniek en
kunsf. Predikherenkerk, Onze-LieveVrouwstraat, Leuven. Nog tot 7 december. Tijdens de YV-congresdagen is
de tentoonstelling geopend van 13u.30
tot 18u.30. De uitstekende catalogus
van de hand van historicus Bart De
Keyser kost 595 fr. in de boekhandel en
475 fr. op de tentoonstelling. Yoor
meer info, ook over de nevenactiviteiten : Tentoonstellingssecretariaat,
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven, tel.
016/22.45.64, fax 016/29.12.15.

Het HeiligHarthuis van
het Leo Xltlsemlnarle In
Leuven.
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ogotlek in Leuven' Is opgebouwd rond drie
In het kader van de tentoonstelling rond
neogotiek, verscheen bij het Davidsfonds, wandelingen, waarvan twee voor voetganl.s.m, de Universitaire Pers, een erg prettige gers. De derde doet ook Heverlee aan en is
dus bestemd voor automobilisten. Deze
toeristische gids 'Neogotiek In Leuven'. Hij
praktische gids voert de lezer-wandelaar
Is samengesteld door Ril( Uytteriioeven,
langs straten en pleinen van de binnenstad.
een van de Leuvense gidsen. In zijn boekje
Bij de belangrijkste complexen wordt lanleidt hij de bezoeker In drie wandelingen
ger stilgestaan en komen de bouwgeschiedoor neogotisch Leuven, Het brengt de
denis, het concept, de typische stijlkenwandelaar langs gebouwen waar hij
merken, ... aan bod.
meestal achteloos voorbij loopt Onterecht,
want achter de 19de-eeuwse gevels steekt
Onder het kopje 'Leuk om weten' bevat het
vaak een Interessante geschiedenis.
boekje ook plezierige weetjes over o.a. de
In de 19de eeuw verrezen In de VlaamsLeuvense klokkengleters, pater Damiaan,
Brabantse hoofdstad tal van grote comJustus Lipsius,...
plexen: Leo XIII, het Hoger Instituut voor
Het boekje - In een uitgelezen reeks die

Op de wandel
wijbegeerte, het H Hart-lnstltuut, het Justus Lipsluscollege ... en nog zoveel andere
gebouwen. Al die monumenten hebben
één gemeenschappelijk kenmerk ze werden ontworpen of Ingrijpend herbouwd
door de grote architecten van de 19de
eeuw.
Zo heeft Heileputte als geen ander zijn
stempel gedrukt op het Leuvense stadsbeeld. Maar ook zijn leerlingen-opvolgers
droegen hun steentje bij om de typisch
'middeleeuwse' sfeer van de Vlaams-Brabantse hoofdstad te accentueren. Opvallend Is ook dat het vaak gaat om zeer grote
complexen en om een totaalconcept van
de reling op het dak tot de deurklinken en
glasramen . . Alles werd volgens het neogotisch stijlprogramma afgewerkt. 'Ne-

drlngend eens een naam moet krijgen - Is
overvloedig geïllustreerd met oude prentbrlefkaarten, die de Leuvense bezoeker
vaak verrast zullen doen opkijken. Hij of zij
zal Immers oude gebouwen ontdekken die
er nu niet meer staan. Omdat ze gesloopt
zijn of verwoest tijdens de oorlog. Deze
prentbrlefkaarten zijn, samen met nog andere foto's, overigens tot 7 december te
bezichtigen op de tentoonstelling 'Neogotisch Leuven: een nostalgische blik' die
doorgaat In de pandgangen van het KADOC, Vlamingenstraat 39, Leuven.
c» Neogotiek In Leuven. Rik uytterhoeven. uitg. Davidsfonds l.s.m. universitaire Pers Leuven. 1997. 100
biz. 495 f r.
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