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ondag jl. keurde het bijzonder VUcongres in Gent de platformtekst
voor de alliantie VU-ID21 goed.
Eén dag eerder had ID21 haar dat in Aalst
voorgedaan. Voor de eerstvolgende
verkiezingen van het Vlaams parlement, de
federale Kamer van Volksvertegenwoordigers
en de Senaat zullen VU- en ID21-kandidaten
samen op een alliantielijst VU&ID
kandideren. Bert Anciaux wordt voorzitter
van de alliantie.
VU-secretaris Laurens Appeltans
benadrukte te willen streven naar drie ID21verkozenen en rekent erop dat minstens het
huidig aantal VU-mandatarissen behouden
blijft. De ambitie om met drie nationaal
verkozenen - in elke vergadering één - uit de
volgende stembusslag te komen was ook te
horen op de bijeenkomst van goed 150
ID2rers. Ofschoon ook zij met tal van vragen
worstelden over de huidige alliantie - vooral
de vrees om geassimileerd te worden door de
VU - beslisten zij toch haast eenparig om over
te gaan tot een alliantie met de VU. Vincent
Van Quickenborne wordt de ID21woordvoerder.
Op twee na, waren alle VUparlementsleden op het bijzonder VU-congres
in Gent aanwezig. 154 VU-kaderleden
stemden voor de alliantie, 14 onthielden zich,
21 stemden tegen. De VU verbindt er zich toe
om tijdens de volgende legislatuur de
gemeenschappelijke doelen, zoals

weergegeven in de platformtekst, te
realiseren. Belangrijk daarbij is dat ID21 en
VU in de verschillende parlementen
gemeenschappelijke fracties zullen vormen.
Als partner binnen de alliantie behoudt de VU
evenwel de vrijheid om haar programma in
totaliteit te verwezenlijken. Of beide partners
ook samen de gemeenteraadsverkiezingen in
het jaar 2000 zullen ingaan, is voor ID21 dan
weer geen uitgemaakte zaak. De
vernieuwingsbeweging behoudt zich ook het
recht voor om na de parlementsverkiezingen
met andere partners of partijen te blijven
praten. Op organisatorisch vlak blijven VU en
ID21 volledig onafhankelijk. Het belangrijkste
verschil uit zich in vorm en methode van
besluitvorming. Zo beslist ID21 van onderuit
- 'De mensen maken de wef - terwijl de VU
gebruik maakt van de gangbare
partijstructuur. Andermaal beklemtoonde
Laurens Appeltans dat de VU heel wat
inspanningen veil heeft voor de versterking
van de VU. Van nu tot januari 2000 treedt
Patrik Vankrunkelsven als voorzitter van de
VU op. Samen rfiet de partij is hij er van
overtuigd dat de alliantie met ID21 een
politieke doorbraak zal teweegbrengen zodat
een nieuw beleid in een zelfstandig
Vlaanderen mogelijk wordt. Op 7 november
a.s. is in Antwerpen een eerste ontmoeting
tussen beide partijen gepland.
(Lees blz. 4&S)

part een imbiciel te zijn, wat later vindt
aar onze smaak had eerste-minister
N
Collignon de Vlamingen onverdraagzaam
Dehaene moeten eisen de uitzending
van de XII werken van Van Oudenhoven niet en fascistisch, wat aan Vlaamse kant dan
uit te zenden. Daar werd aan gedaclit door
de premier die zijn toeiatlng liet afhangen
van het ontsiag van Louis Tobbaci< en van
het poiitiei<e i<limaat in het aigemeen. Dehaene gaf uiteindelijk zijn fiat, hij vroeg
enkel dat zou meegedeeld worden dat het
om een „vooraf opgenomen programma"
ging. Geen enkel probleem dus: We show
must go on! En the beast ook. Wij hebben
daar, eerlijk gezegd, moeite mee. Natuurlijk sterven er elk dag mensen en bepaalt
hun overlijden de agenda van een TVzender niet. Maar met de dood van de
Nigehaanse vrouw lag het toch wel even
anders, dit ,,spijtig ongeval" kreeg een
uitzonderlijke symboolwaarde. Zo groot
dat een topminister én een toprijkswachter
het nodig vonden om ontslag te nemen.
De premier zag geen probleem en ging
over tot de orde van de dag: een amusementsprogramma! Wij hebben er
moeite dat een eerste-minister op TV de
plezante jongen uithangt op een ogenblik
dat het land dat hij bestuurt in volle crisis
verkeert.
Want crisis is er! In een week tijd beschuldigen Waalse politici hun Vlaamse collega's en vice versa. Vice-premier Poncelet
verklaart zich te schamen over de Vlamingen, vice-premler Tobback verwijt Hap-

weer de passende replieken oplevert.
Ondertussen roept het FDF de hulp van de
Raad van Europa in, deze stuurt een deurwaarder naar Vlaams-Brabant om vast te
stellen dat de Franstaligen er verdrukt, ja
geestelijk mishandeld worden. Van het rapport dat de goedlachse Retro-Romaan

Een land
in crisis!
neerlegde, blijft nauwelijks wat over, maar
het zorgde er wel voor dat Vlaanderen op
de internationale scène nog maar eens en
ten onrechte als een achterlijk land wordt
afgeschilderd. Als het FDF uit het document iets zou moeten onthouden dan is
het wel dat buitenlandse hulp niet altijd
loont en dat het maar eens zelf moet
beginnen met het toepassen van de volstrekte tweetaligheid in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. De Vlamingen Is het
geraden hun buitenlandse contacten te
verbreden, aan Vlaamse public relations
doen is een bestendige taak waarvan het

(evdc/gv)
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In memoriam Maurice Dewllde.

verspreiden van een persoverzicht een
zeer nuttige, maar onvoldoende, eerste
stap is.
Dit land sukkelt van de ene chsis naar de
andere, het federale beleid draait vierkant;
zoals dat in het gekende VU-jargon heet.
Want wie dacht dat Louis Tobback zich na
zijn ontslag in stilzwijgen zou hebben gehuld, had het verkeerd. De ex-minister
haalde bijzonder scherp uit naar de grote
Franstalige partijen van wie hij „de hypochsle inzake het asielbeleid kotsbeu is".
Los van het feit dat Tobback zijn ontslag
electoraal probeert te verzilveren, heeft de
man In deze overschot van gelijk: wie een
beleid goedkeurt moet dat in al zijn con- seduenties verdedigen. Dat Tobbacks ontslag mee geïnspireerd werd door de communautaire breuklijn die de federale regering dwarst, bevestigt eens te meer dat
de gemeenschappen van dit land elk hun
eigen weg willen gaan.
Wie durft nog ontkennen dat dit land in
crisis leeft wanneer een federaal toppoliticus zijn partners van hypochsie beschuldigt? Wie durft beweren dat er geen crisis
is wanneer verkozenen des volks de toegang tot een publieke herdenkingsplechtigheid voor de dode asielzoekster wordt
geweigerd? Wie durft beweren dat er geen
crisis is wanneer de poorten van een centrum voor asielzoekers wagenwijd worden
opengezet en de "gevangenen" verzocht

worden op te krassen? Wie durft dat
nog?
Daarom overvalt ons een gevoel van onbehagen omdat de eerste-minister de
moed niet heeft gehad om de VRT te
verzoeken het spelletjesprogramma met
hem die avond In de lade te houden.
Dat de gebeurtenissen aanleiding tot een
spectaculaire ministenëie stoelendans gaven, is niet zo erg, belangrijker is de vraag
hoe het nu verder moet met het asielbeleid. De ultgeprocedeerden als vogelvrijen laten rondlopen is geen oplossing,
het Sunsnacks-toehsme van de VLD of
C130-piste van het Blok evenmin, ,,de
straat" laten beslissen zeker niet. Het is de
democratisch verkozen volksvertegenwoordiging die een humaner middel moet
vinden dan de uitdrijving met behulp van
,,het kussentje". Natuurlijk kan onze maatschappij niet alle leed van de wereld dragen, maar het is ook niet de bedoeling dat
zij nog meer leed veroorzaakt. Waarom er
niet aan gedacht asielbeleid én ontwikkelingsbeleid op elkaar af te stemmen? En
mag dit niet voor het federale België, dan
kan Vlaanderen in deze een voortrekkersrol
spelen! De algemene wens naar meer
Vlaamse autonomie, begin deze week zo
uitdrukkelijk door de Vlaamse regering bevestigd, moet het mogelijk maken ook op
dit vlak een eigen beleid te ontwikkelen.
Maurits van Liedekerke
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Geld voor gebouwen
De Regie der Gebouwen gaf tussen 1990
en 1997 ongeveer 72,4 miljard fr. uit voor
het onderhoud, de renovatie en de bouw
van overheidsgebouwen. Dat blijkt uit het
antwoord van minster van
Ambtenarenzaken André Flahaut aan VUkamerlid Hugo Olaerts. Bijna 57 miljard
fr. werd uitgetrokken voor nieuwbouw,
vooral in Brussel. Van de gelden die
•

vrijgemaakt worden voor renovatie- en
onderhoud gaat 57,7% naar Vlaanderen en
42,2% naar Wallonië. Van de Vlaamse
provincies gaat Antwerpen met de meeste
en Limburg met de minste centen lopen.
2,2 miljard van het totaal bedrag ging naar
erelonen voor o.a. architecten. De
Nederlandstaligen ontvangen daarvan
48%, de Franstaligen 52% ...

Eén op vier schoolgebouwen
van het lager en middelbaar onderwijs
is ongeschikt om er les in te geven.

Een examen voor de selectie
van Europese ambtenaren, met 30.000
deelnemers, is ongeldig verklaard
door gesjoemel in Italië en België.

Iran heeft de beloning voor het
vermoorden van de schrijver Salman
Rushdie ingetrokken. De fatwa zelf,
blijft wel van kracht.

Tegen het jaar 2005 heeft wereldwijd één op zes mensen een mobiele telefoon.

Bert Anciaux is bij de vrouwen
de meest geliefde politicus. Dat blijkt
uit een enquête van het damesblad
Feeling.

Willy Kuijpers is opnieuw kandidaat bij de verkiezingen voor het
Vlaams parlement in 1999.

In 1999 en 2000 mogen de
lonen met maximaal 5,9% stijgen.

In het obussendossier is zowaar iemand schuldig bevonden. Omdat de man evenwel te lang op zijn zaak
heeft moeten wachten, krijgt hij geen
straf.

Net als in Vlaanderen lijkt in Franstalig
België het partijlandschap aan verandering
onderhevig en worden de klassieke partijstructuren in vraag gesteld. Zo stuurt
gewezen PSC-voorzitter Gérard Deprez
met zijn Mouvement des Citoyens pour Ie
Changement (MCC) aan op een alliantie
met PRL-FDF. De voorziene operatie is
vergeHjkbaar met deze van ID21 en VU.
Net als ID21 profileert de MCC zich als
een beweging met een eigen, specifieke
structuur. Zo moet de tekst die het 'voorlopig bestuur' van de MCC heeft opgesteld, nog goedgekeurd worden door
het 'parlement' van de beweging en de
'algemene vergadering van burgers'. Met
PRL en FDF wil de bewegmg een gemeenschappelijk programma klaarstomen. Tegelijk wil de MCC haar eigen
naam en structuren behouden en zelf
initiatieven nemen. Via de alliantielijst eist
de MCC op korte termijn enkele mandaten op. Op langere termijn wenst de
beweging ook met andere mogelijke partners of partijen te praten. De MCC, een
uitgesproken burgerbeweging, die vooral
in Waals-Brabant en in Namen aanhangers
heeft, wil „de hegemonie van het socialistisch systeem in Wallonië breken." De
economische ontwikkeling van Wallonië
en Brussel is één van de belangrijkste
aandachtspunten van de MCC. De beweging zou over 1000 tot 2000 leden
beschikken. De PSC-parlementsleden
Nathalie 't Serdaes en Pierette Cahay
sloten bij de beweging van Deprez aan.
Allicht wordt één van hen MCC-voorzitter want Deprez is daar niet voor te
vinden.

ZELFMOORDNEICING
Zoals de Waalse minister-president Robert

De familie van Leo Vindevogel
vraagt een herziening van zijn proces.

Helmut Kohl is bondskanselier
af. Hij wordt opgevolgd door de sociaal-democraat Gerhard Schroder.

Helmut Kohl
naar de

De plastieken haan van Vandenbrandes hond blijkt een plastieken
kip te zijn.

Een Sabenavliegtuig maakt een
geslaagde noodlanding in Zaventem.

Tot slot: zelfs monogame dieren zijn regelmatig overspelig. Als
daar maar geen uitzending van Goedele van komt.

,,Een zestigtal kleurlingen hield gisteren een luidruchtige
betoging In de Brusselse binnenstad Ze waren niet de enigen,
want de hele dag hingen er kleine groepjes betogers rond het
justitiepaleis en het Klein Kasteeltje. Van enige organisatie was
geen sprake. Even kwam het tot een Intern gebakkelei toen de
woordvoerder zich in het Nederlands wilde richten tot de
televisiecamera's. „Spreek geen Nederlands. Dat is de taal van
de verdrukker. Spreek Engels," legde een andere betoger de
woordvoerder het zwijgen op."
Uit Het Belang van Limburg van zaterdag 26 september
1998.
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EVENBEELD
Oud-KUL-rector Dillemans wil
een ingangsexamen voor alle universiteitsstudenten.

Verdrukker

Schröd-hoop.

Collignon (PS), denkt ook Deprez aan het
invoeren van een meerderheidskiesstelsel
in Wallonië. Op die manier zou daar een
tweepartijenlandschap tot stand komen
met een 'linkse' en 'rechtse' groep. De
invoering van het gewenste kiessysteem is
niet voor morgen, want juristen menen dat
daar een tweederde federale meerderheid
voor nodig is en in Vlaanderen zijn de
meeste partijen niet gewonnen om van het
evenredigheidssysteem af te stappen.
In Wallonië loopt ook de PSC niet warm
voor het meerderheidsstelsel. De Franstalige christen-democraten kalven er, volgens een opiniepeiling gepubliceerd in La
Libre Belgique en uitgevoerd door Marketing Unit, electoraal verder af. Voor het
Waals gewest zou de PSC nog slechts 15%
van de stemmen halen. Met bijna 17% van
de stemmen steekt Ecolo de PSC naar de
kroon. Met zowat 30% van de stemmen
benen PRL en FDF de voorheen almachtige PS bij.
In Brussel blijft de PRL-FDF met liefst 37,
6% van de stemmen 'incontournable'. Met
Ecolo (16, 4%) zou deze partij er een
Franstalige meerderheid kunnen vormen.
Met respectievelijk 14, 5% en 8,1% vormen PS en PSC er nauwelijks een tegengewicht. In Brussel mogen de Vlaamse
partijen zich ernstig bezinnen over de
electorale strategie. Tegenover het schamele electorale resultaat van mei 1995
gaan de Vlaamse partijen er niet op vooruit. Intussen blijft de CVP bereid het
onvoorwaardelijk EU-stemrecht door te
voeren en dit bovendien - op vraag van
PRL-FDF - te koppelen aan de verkorte en
versoepelde naturalisatieprocedure. De
'zelfmoordneiging' van de Vlaamse democratische parti|en tegenover Brussel tart
elke beschrijving. Dat speelt niet enkel in
de kaart van de Franstaligen, maar ook in

deze van het Vlaams Blok. De rechtsextremisten zijn er volgens de opiniepeiling met 4, 1 van de stemmen de
grootste partij. Daarbij moet men bovendien rekening houden met het feit dat
opiniepeilingen onvoldoende het publiek
dat zich makkelijk door extreem-rechts
laat verleiden, bereikt. Hoe dan ook, CVP
en VLD halen er respectievelijk 3,2 en
2,8% van de stemmen. De 'overige Nederlandstalige partijen' bereiken er 6,5%
van de stemmen. Bemoedigend is wel dat
Bert Anciaux zowel in Brussel als in Vlaanderen de populairste politicus is.

IN HEMD GEZET
Vrijdag jl. werd in de Algemene Vergadering van de Raad van Europa het
rapport van de Zwitser Domeni Columberg behoorlijk 'afgezwakt'. De dagen
voordien aanvaardde Columberg, na overleg binnen de EVP waarvan hij lid is, om de
aanbevelingen die een wijziging van de
Belgische grondwet inhouden, te schrappen. Daartoe hoorde het organiseren van
referenda in de Vlaams-Brabantse gemeenten om deze bij Brussel aan te hechten. De Reto-Romaan zag ook af van de
suggestie om van België een tweetalig land
te maken. De parlementaire vergadering
van de Raad ging daarop in.
Bond Columberg reeds voor de uiteindelijke stemming in, dan voelde PSC'er
Charles-Ferdinand Nothomb zich geroepen om ook nog eens van zich te laten
horen. Hij diende 9 'verzoenende' amendementen in en kreeg daarmee een woedende PSC-voorzitter Philippe Maystadt
op de hals. Nothomb had gevraagd de
verwijzing naar de rondzendbrieven van
de Vlaamse regering te schrappen. Daartegenover vroeg de unitarist een 'zekere
uitbreiding van de tweetaligheid'.
Op geen van beide wensen werd ingegaan.
CVP en VLD bleven tegen het gehele
rapport gekant, de PSC wou een veroordeling van de rondzendbrieven. Dat
laatste was ook de wens van Columberg.
Deze had in het rapport gesteld dat de
rondzendbrieven een 'voorbeeld' zijn van
de Vlaamse 'onverdraagzaamheid' en
stelde daarom voor ze te laten intrekken.
Tot ontsteltenis van het FDF en PRL heeft
de Algemene Vergadering van de Raad van
Europa deze raadgeving niet opgevolgd.
Zodoende werd in feite niet alleen het
beruchte rapport naar de prullenmand
verwezen, maar ook werd de Zwitser in
zijn hemd gezet. Overigens heeft ook de
Raad van Europa laten uitschijnen dat de
rondzendbrieven in overeenstemming zijn
met het grondwettelijk vastgelegde territorialiteitsprincipe.

PRIORITEITEN?
Door de weigering om Vlaamse voorwaarden aan het EU-stemrecht te kop-
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Waarde Heer
Hoofdredacfeur.

'Geeraerts: ge denkt toch niet dat die naar uwe zever

EU-stemrecht en het surfen naar de vreemde volkeren van

zullen luisteren ?' vroeg hij mij. 'Die mensen hebben, als ge

deze aardkloot.

het mij vraagt, wel andere dingen aan hun hoofd!'

Het streelt mij ook dat u op het net een lijstje geeft met

Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek!

Overbodig, vriend De Liedekerken, eraan toe te voegen

namen van VU'ers en waar zij zich wanneer zullen

Sinds zeer korte tijd ben ik door toedoen van onzen Adam

dat ik het hem niet had gevraagd.

bevinden. Kunt gij daar ook de agenda van de Bruine

- steeds op zoek naar Eva, weet ge wel - op de hoogte

Ik heb tot mijn spijt wel al moeten vaststellen dat ik in de

Maesen nog aan laten toevoegen zodat ik weet waar ik mij

gebracht van het bestaan van een VU-internetsite.'Naar ik

onmogelijkheid verkeer om vanuit uw wepstek naar de

zeker niet moet laten zien ? Ik verneem, tot slot, dat ook gij

mij heb laten vertellen kan ik mij daarmee niet alleen

schoon madammen te zoeken. Mogelijk kunt gij uwen

uw stem zult laten horen op dit fijn adresje (www.volks-

rechtstreeks richten tot uwen 'Ik-ben-van-plan-nog-efkes-

wepmeester daar eens op wijzen. Het schijnt immers dat

unie.be /gg), een onderneming die ik slechts kan toe-

te-blijven'-voorzitter, maar ook tot uwen 'Twee-voor-één-

'De Vlaamse boerendochtere' nog veel minder om het lijf

juichen: het zal de wereld Nederlands leren!

alliantie-is-voorzekers-een-goed-2-1 -idee'-voorzitter.

heeft dan haar plaagfoto doet vermoeden. Voorlopig

Met Vlaamse www-groet.

De Bruine Maesen is mij al eens goed komen uitlachen:

echter zal ik mij behelpen met het discussiëren over het

^
pelen, wordt ook de strategische positie
van de Vlamingen tijdens de komende
onderhandelingen over de staatshervorming behoorlijk verzwakt. Vooral in Brussel en de Vlaams-Brabantse gemeenten zal
zich dat laten gevoelen. Dat beseft ook de
CVP want de partij aanziet de positie van
de Vlamingen in Brussel niet als 'eerste
prioriteit'. Tijdens de CVP-fractiedagen
werd beslist om eerst met de Walen over
een ruimere fiscale autonomie voor de
regio's te praten. Als dat lukt, dan zal er,
aldus de CVP, ook over een gewaarborgde
Vlaamse vertegenwoordiging in Brussel
worden onderhandeld. De Vlaamse christen-democraten zijn er blijkbaar niet op uit
om fiscale tegemoetkomingen voor Wallonië en Brussel aan een verbeterde positie
van de Vlamingen in de hoofdstad te
koppelen.
De splitsing van de gezondheidszorgen en
de kinderbijslagen beschouwt de CVP als
een 'derde' prioriteit. Eigenlijk moet daaronder worden verstaan dat de partij niet
bijster geïnteresseerd is in de defederalisering van beide bevoegdheden. Allicht
speelt de druk van de ziekenfondsen en
vakbonden een belangrijke rol. Op de
vierde en 'laatste' plaats komt de eis om de
gemeente- en provinciewet de regionaliseren. Hoezo een eis? Reeds tijdens de
Sint-Michielsakkoorden werd afgesproken om de gemeente- en provinciewet
naar de deelstaten over te hevelen. En
waar blijft de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde? Is
het behoud van het Nederlandstalig karakter van Vlaams-Brabant onbelangrijk
voor de CVP?

IETS VERDER
Blijft premier Dehaene ongevoelig voor
Vlaamse eisen en wenst de CVP slechts een
'minimale' staatshervorming door te voeren, dan 'mag' de Vlaamse minister-president Luc Van den Brande (CVP) en de
Vlaamse regering 'iets verder gaan'. In de
Septemberverklaring van deze regering
werd een aantal kernpunten ter zake opgesomd. Daartoe horen deze keer wel de
defederalisering van de gezondheidszorgen en kinderbijslagen. De Vlaamse regering staat voor een ruimer fiscale autonomie en een aantal sectoren zoals Buitenlandse Handel, Wetenschapsbeleid en
de gemeente- en provinciewetgeving 'komen in aanmerking' om te worden geregionaliseerd. In Brussel 'moet' „op verschillende beleidsniveaus een volwaardige
plaats worden gegeven aan de Vlamingen."

PACT
Deze week wordt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers het beruchte art. 8 van
de grondwet besproken. Daarmee komt in
de commissie Grondwet van de Kamer de

bespreking over het gemeentelijk EUstemrecht, de versoepelde en verkorte
naturalisatieprocedure én het verlenen van
stemrecht aan Belgen die in het buitenland
wonen in een stroomversnelling.
VU-fractievoorzitter Annemie Van de Casteele en kamerlid Fons Borginon eisten een
koppeling van de voorziene maatregelen
aan de regionalisering van de gemeente- en
provinciewet, zoals afgesproken in de SintMichielsakkoorden. De meerderheid weigerde en wou bovendien niet ingaan op de
vraag om een hoorzitting met het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen
(OW) te organiseren. Toen de kamerleden aan premier Dehaene vroegen of hij
een 'pact' met PRL en PDF had afgesloten,
antwoordde de premier ostentatief en na
herhaald aandringen 'neen'.

De Gele Geeraerts
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Luc Van den
Bossche moet
het (vuile)
werk
opknappen.

e dood van de 'zingende' vluchtelinge Sénnira Adamu
heeft bij de bevolking heel wat, soms verhitte,
emoties opgewekt. Ze leidde tevens tot het ontslag van
ministervan Binnenlandse Zaken Louis Tobback (SP) en tot
deze van rijkswachtkolonel Luc Tempels. Wordt het
asielbeleid in vraag gesteld?

D

Beleid aanpassen
Op het vliegtuig ricinting Lomé werd het
gezicht van de 20-jarige Nigeriaanse Sémira Adamu langdung met een l<ussen
bedel<t. De jonge vrouw verloor het bewustzijn met de dood tot gevolg. Al snel
bevond de bevoll<ing zich in een zekere
gewetensnood, beseffend dat het hier
om een moord en met om een 'accident'
ging, zoals CVP-voorzitter Mare Van Peel
het verwoordde,
Ook Binnenlandminister Louis Tobback
kampte met gewetensnood. Een zelden
geziene teneergeslagen Tobback besliste
uiteindelijk zijn ontslag in te dienen. Dat
leidde tot een nogal bedenkelijke stoelendans waarbij Vlaams minister van Onderwijs Luc Van den Bossche 'opgeofferd'
werd om de plaats van Tobback in te
nemen. De Gentenaar wordt vervangen
door Eddy Baldewijns. De Limburgse populaire SP-voorman Steve Stevaert neemt
In de Vlaamse regering de bevoegdheden
Ruimtelijke Ordening, Vervoer en Openbare Werken van Baldewijns over. Stevaert
wordt ook Vlaams vice-premier. Het is het
enige lichtpunt voor de gehavende
Vlaamse socialistische partij. Door zijn
houding Inzake de weekendhuisjes kreeg
Baldewijns heel wat kritiek te verduren.
Stevaert kan, zoals VU-voorzltter Patrik
Vankrunkelsven opmerkte, het ongenoegen bij de achterban wegnemen en zich

tegelijk electoraal profileren. De Vlaams
socialisten gaven bovendien te kennen
om Tobback als boegbeeld voor de verkiezingen te blijven uitspelen. Het zou van
weinig integriteit getuigen om het zelf
aangevraagde ontslag van de Leuvenaar in
dat perspectief te zien. De dood van de
Nigeriaanse heeft de mens Tobback behoorlijk aangegrepen. Dat vertegenwoordigers van actiegroepen de voormalige
minister hebben uitgescholden voor
'moordenaar' is ongehoord.
De ongenuanceerde verwijten aan het
adres van Tobback kwamen hard aan. Het
SP-boegbeeld is ook als partijmilitant, als
politicus, als man van het beleid en zelfs
als Vlaming verbouwereerd. Zo beweert
hij dat Vlaanderen en Wallonië zelfs inzake
het asielbeleid er een fundamenteel verschillende visie op nahouden, De Franstalige meerderheidspartijen, aldus Tobback, zijn hypocriet, want weigeren het
uitgetekende en door hen goedgekeurde
asielbeleid toe te passen. Ze laten liever
het 'racistische' Vlaanderen opdraaien
voor de opvang van asielzoekers In gesloten centra.
Niettemin kunnen er vragen gesteld worden bij de manier waarop een asielaanvraag wordt behandeld. Zo zijn de bevoegde instanties als het ware verplicht
om volgens vooraf vooropgestelde cijfers

de goedkeuring van het aantal aanvragen
drastisch te beperken. Op die manier is
een correcte overweging ervan nagenoeg
onmogelijk. Dat uit zich in de wijze waarop
asielzoekers worden ondervraagd. Deze is
erop gericht om bij de minste onduidelijke
of tegenstrijdige verklaring de uitwijzing
aan te bevelen. Een dergelijk 'afschrlkkingbeleid' ligt ontegensprekelijk in het
verlengde van de toegenomen drang van
de opeenvolgende socialistische ministers
van Binnenlandse Zaken om hun kiezers
niet door het Vlaams Blok te laten verleiden. De vraag is of dat doel alle middelen heiligt. En worden daardoor de
haatdragende gevoelens die bij de bevolking tegenover 'vreemden' toenemen
niet door een bepaalde politieke klasse
onbewust ondersteund? De tot voor kort
onverschillige houding van de burger tegenover het 'opvang'- en uitwljzlngsbeleld wijst in deze richting. Het is niet de
eerste keer, noch hier, noch elders, dat
uitgeprocedeerden bij de terugkeer naar
het land van herkomst het leven verliezen.
Ze kunnen ook nauwelijks op een menswaardige begeleiding rekenen. Van zodra
het vliegtuig uitgezet, moeten ze 'hun
plan trekken' wat niet zelden tot dramatische gevolgen leidt.
Tobback heeft ook moeten ervaren hoe
een door hem In de hand gewerkte 'staat
in de staat' de repressie tegenover asielzoekers heeft versterkt. Er mag worden
aangenomen dat sommige rijkswachters
'naar eigen goeddunken' de wet toepassen. Overigens verloor de minister de
controle over het rijkswachtkorps en werd
hij niet eens Ingelicht over het feit dat een
reeds wegens mishandeling geschorste
rijkswachter Sémira Adamu moest 'helpen
te bedwingen'.
Het asielbeleid moet wel degelijk, vla een
sereen debat en op meerdere vlakken
aangepast worden.
(evttc)
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et heeft geen zin gelijk te hebben, we moeten
ook gelijk krijgen. Het VU-project, hoe
waardevol ook, wordt onvoldoende door de
bevolking gedragen. Een alliantie met ID21 biedt
hoe dan ook een meerwaarde." Deze stelling van
Bert Anciaux werd tijdens het bijzonder VU-congres
van zondag jl. door een ruime meerderheid
onderschreven.

H

vu-voorzitter
Patrik Vankrunkelsven:
„Op 13 Juni
verkopen we
de
traditioneie
poiitiek een
zinderend
opiawaai."

Zo'n 400 VU-kaderleden zakten zondag
jl. naar het Internationaal Congrescentrum te Gent af om zich definitief uit te
spreken over de platformtekst van de
alliantie VU-ID21. Voordien kregen de
kaderleden de kans om de teksten grondig door te nemen. Eerder sprak de
partijraad zich positief uit over de alliantie.
Nadat Greet Claes, voorzitter van de
partijraad, de aanwezigen verwelkomd
had, trad een ontspannen VU-senator
Bert Anciaux als eerste op het spreekgestoelte. Na zijn toespraak moest de
inspirator van het VU-ID21-project zich
naar Brussel haasten om er deel te nemen
aan het VRT-debat over het asielbeleid.
Zodoende kon hij niet aanwezig zijn
tijdens de cruciale stemming in Gent. Met
signalen van hoop, vertrouwen en loutering probeerde Anciaux, met succes, zo
bleek later, het VU-kader over de streep
van de alliantie te krijgen.
NOOD AAN DURF

4

Anciaux erkende aan zijn opdracht te
hebben gewerkt „met vallen en opstaan.

Net zoals de bevolking droomde ik van het
grote verhaal. Ik nam contact op met
sommige christen-democraten, socialisten, groenen en liberalen. Ook zij zagen de
nood aan een brede vernieuwingsbeweging in. Als puntje bij paaltje kwam,
ontbrak het hen echter aan durf. In elk van
deze partijen overheerst de conservatieve
macht, gericht op het eigen en niet op het
algemeen belang."
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heeft. Laten we de Vlaamse bevolking de
democratie schenken die ze verdient."

De discussie over verruiming en vernieuwing beroerde het publiek. Allicht
onbewust zorgde Van Grembergen voor
enige deining toen hij liet verstaan dat
sommigen zich niet mochten laten verleiden door 'café-praat'. VU-kamerlid
Geert Bourgeois ging daartegen in en
ontpopte zich als een hartstochtelijk
voorstander van een versterking van de
VU. „Wij zijn een unieke, ongebonden
partij en we zijn lang niet meer terminaal.
Met mijn afdeling behalen we 15% van de
stemmen, we beschikken over 500 leden
en niet met zever aan de toog. Het partijbestuur en de partijraad hebben beslist
om geen verruimingsoperatie, maar een
vernieuwingsoperatie door te voeren. Ik
zal deze beslissing loyaal verdedigen. Ik
wil er echter wel op wijzen dat het VUprogramma meer inhoudt dan de radicale
democratie en de staatshervorming. Bovendien gaat het hier niet om twee aparte
schepen. De twee pijlers moeten even sterk
en binnen één geheel aan bod komen.

SCHURK

OPLAWAAI

VU-kamerlid Annemie Van de Casteele
gaf een beknopte schets van het VUID21-programma, loofde de inbreng
daarin van de vernieuwingsbeweging en
bevestigde dat het niet moeilijk was
,JD21 te overtuigen van de nood aan een
verdere staatshervorming."
Voor de fractieleider in het Vlaams parlement, Paul Van Grembergen, is bij de
bevolking „de autonomiegedacbte als signaal zeer sterk." Van Grembergen ontwaart tegelijk een toenemende antipolitieke trend. „Laat ons op deze twee
signalen inspelen. Als in een konvooi
moeten we op het schip van de autonomie
varen en dat van het goed bestuur." De
ervaren fractieleider bracht in herinnering dat de VU ook in het verleden als
eerste partij inspeelde op ontwikkelingen
als het groene denken. „Door twijfel,
verwarring en tegenspraak slaagden we er
niet in om onze vernieuwende boodschappen eensluidend aan de bevolking
over te maken. Andere partijen namen
onze gedachten over en plukten daarvan
de politieke vruchten."
Van Grembergen vroeg het VU-kader niet
in dezelfde fout te hervallen en daarom de
stap naar vernieuwing en goed bestuur te
ondersteunen. „We zijn in staat om met
ID21 3 a 4% te stijgen.Vergeten we niet
dat in 1993 'een schurk' 300.000 stemmen bij vooral jongeren wegkaapte."
Tijdens een aansluitend debat beklemtoonde Van Grembergen tevens dat de
vroegere verruimingsoperaties van de VU
onvoldoende zoden aan de dijk hebben
gebracht omdat „de verruimers meteen
als VU'ers werden beschouwd en we daardoor nauwelijks op een blijvende brede
steun bij de bevolking konden rekenen."

VUJO-voorzitter Kristin Dewinter stak de
vernieuwing een hart onder de riem.
„Mef ID21 staan we er terug. Opnieuw
worden we de politieke variabele.^ De
Gentse VU-schepen Lieven Decaluwe
hield de kerk in het midden. „Geloofwaardigheid vraagt duidelijkheid. Er is
nog onvoldoende uitgelegd aan onze mensen waarover de vernieuwingsoperatie eigenlijk gaat. Toch moeten we geen schrik
hebben. De VU is hoe dan ook in staat om
de kar te duwen.."

Onomkeerbaar
verhaal
De VU-senator hoopte dat het VU-kader
wel de stap naar vernieuwing zou durven
en kunnen zetten. Voor Anciaux is de VU
de enige partij die het niet bij woorden
laat en het voortouw neemt om de onrust
bij de bevolking op te vangen. Anciaux
rekende erop dat het VU-kader een project zou goedkeuren „dat verder dan de
eigen grenzen reikt en met mensen die niet
noodzakelijk Vlaams-nationalist zijn."

Hecht team
Niet iedereen binnen ID21, noch binnen de
VU kijkt met enthousiasme tegen de alliantie
VU&ID aan. De redenen zijn legio. Er is vooreerst de vrees dat de eigen beweging of
partij dooreen alliantie haar identiteit verliest
of aan slagkracht inboet. Daarbij wordt geargumenteerd dat beweging of partij ook op
eigen benen naar de kiezer kan stappen.
Binnen de VU werd deze redenering door
kamerlid Geert Bourgeois verdedigd. HIJ
stuurde op verruiming aan, niet op vernieuwing. De wens van Bourgeois Is begrijpelijk, want in zijn afdeling scheert de VU,
na lang werken, terug hoge toppen Daar kan
de samenwerking met ID21 een averechts
effect teweegbrengen.
Toch staat het arrondissement Kortrijk-Roeselaere-Tlett niet model voor de gehele VUwerking Bovendien kalft het geloof in dé
politieke partij, welke dan ook, af De communicatie met de bevolking geschiedt niet
langer vla traditionele partijstructuren.
Er moet dus naar andere vormen van contaa
met de (jongere) bevolking worden gezocht
ID21 biedt daarop een antwoord. De beweging neemt een belangrijke drempelvrees
weg om toch politiek geëngageerden aan te
spreken. Bovendien kan de alliantie ertoe
bijdragen datantipolltieke gevoelens niet tot

Tijdens zijn zoektocht naar andere horizonten, moest het populaire VU-boegbeeld meerdere malen ervaren hoe het
ongenoegen binnen de eigen grenzen
groeide, „/è heb sommigen onder jullie,
noeste werkers en overtuigde militanten
gekwetst door te stellen dat ook de VU in
de klappen van het volkse ongenoegen
deelde. Ik weet dat dit hard aankwam. En
net als jullie geloof ik in het W-project.
Maar, we kunnen het niet alleen aan. Met
ID21 bieden we de kiezer geen groot, maar
wel een onomkeerbaar verhaal. Laten we
de bevolking aantonen dat de VU een open
partij is die het Vlaams belang voor ogen

de versterking van extreem-rechts leiden.
Overigens valt het op dat nogal wat 'mei'
68'ers' via iD21 terug aansluiting bij de VU
vinden.
Dat heeft niet enkel te maken met vormelijke, structurele- of communicatie-aspecten. Ook het hernieuwd vertrouwen in
een soort D66-programm3 speelt een rol.
„ We zijn fier op u, Geert', zo loofde een
Jonge VU-milltant het hardwerkende VU-kamerlid. „Toch wordt hier te weinig gepraat
over het VU&ID programma dat bij de bekommernissen van de VU aansluit en electorale !<ansen biedt''
Kunnen nieuwe kiezers door de alliantie bereikt worden, dan dreigt ook het gevaar dat
Vü-getrouwen afhaken. Op dat moment Is
geen sprake van een win-wln-operatle, maar
In het beste geval van een status-quo. In
Cent bleek dat een kleine, maar harde VUkern het gevoel heeft 'opzij te zijn gezet'. VUfractielelder in de Senaat Jan Looneszei daar
„begrip voor op te brengen. In mijn arrondissement werd een open ledenvergadering over de alliantie gehouden." Een VUmilltant sloeg bovendien de nagel op de kop
toen hij stelde dat „ID21 met ons een hecht
team moet vormen."
(evdc)

Nadat het VU-kader haar steun aan de
vernieuwingsoperatie had toegezegd, zei
VU-voorzitter Batrik Vankrunkelsven in
zijn slottoespraak dat dit geen gemakkelijk opdracht is geweest. ,JSloed, zweet
en tranen, letterlijk dan, heeft het ons
gekost om morgen naar de kiezer te stappen, zij aan zij met een andere partner.
Vandaag hebben we de bakens in Vlaanderen gezet. Zoals het een moderne partij
past, hebben we gedurfd om de politiek te
herdenken. Laat ons wel wezen, van alle
bewegingen die trachten de politiek te
vernieuwen, is enkel ID21 levensvatbaar.
Op inhoudelijk vlak in structuren zijn we
erin geslaagd om van de alliantie een
verfrissend geheel te smeden. Het doel is
duidelijk: wij willen een nieuw beleid en
een zelfstandig Vlaanderen. Dit kan niet
als de huidige CVP-SP-coalitie verdergaat.
Op 13 juni verkopen we de traditionele
politiek een zinderend opiawaai."

(evdc)

og voor het bijzonder partijcongres van de VU,
kwamen de ID21 -partners samen in
CC De Werf in Aalst om te beslissen over het
al dan niet samengaan met de VU.

Tussen de 150 en de 200 mensen hadden
de weg gevonden naar de ID21-vergadering in Aalst. In vergelijlcing met de
eerste ID-dag in Leuven waren er opvallend weinig (bekende) VU- en VUfOgezichten. Opvallend veel jonge mensen
ook. Aalstenaar André-Emiel Bogaert
sprak de toehoorders als eerste toe. Hij
analyseerde de terechte onzekerheid, angst
en onvrede van de mensen, maar vond niet
dat die in extremisme mochten uitmonden. ID21 is een positief alternatief. Bogaert beklemtoonde dat de alliantie géén
assimilatie inhoudt, maar dat ze voor ID21
noodzakelijk is, wil de beweging op het
politieke toneel meetellen. „ID21 moet
vertrouwen hebben in zichzelf Het is geen
seqtiel van de VU." luidde het.
Het was de gewezen VU-voorzitter Bert
Anciaux die een kort woord richtte tot de
aanwezigen: ID21 moet niet de grote
waarheid gaan vertellen, maar moet gaan
luisteren naar de mensen „want er zit wat
waarheid en wijsheid bij de man in de
straat". Anciaux verzekerde zijn publiek
dat de kiezer meer geloof zal hechten aan
de alliantie tussen VU en ID21 dan aan elk
van de beide partners afzonderlijk en gaf
het ook deze waarschuwing mee: „U zal
worden uitgescheten voor verruimers van
de VU. Maar u zal wél een teken kunnen
geven. Het uiteindelijke doel moet zijn de
bevolking in beweging te brengen. Dit is
het begin van een groot verhaal."

met name fiscale autonomie - is ook een
strijdpunt van de beweging. Bovendien wil
ID21 programmatorisch ook al méér
Vlaanderen. Andere redenen om in de
alhantie te stappen zijn tijdsdruk (de verkiezingen zijn dichtbij), het kiessysteem
(dat kleine partijen benadeelt), financiële
overwegingen (de VU kreeg overigens
openlijk lof toegezwaaid voor de geldelijke

Mogelijk was het ƒ«« Caudron, het gewezen VU-kamerlid uit Erpe-Mere, die als
waarnemer het tij deed keren. 'Ideologisch
en programmatorisch staan ID21 en VU
dicht bij elkaar. Er is ook weerstand bij de
VU'ers. Maar ik denk dat we samen sterk
zullen staan' was zowat de teneur van zijn
betoog. Het uiteindelijk resultaat bij de
stemming (96 vóór en 7 onthoudingen)

ID21 is geen vu-ll
steun: 'Het is geen evidentie dat een
politieke partij dat doet'), ... zodat een
alliantie zich voornamelijk lijkt te baseren
op praktische overwegingen. Bert Anciaux
hield zich opvallend - maar strategisch
gezien niet onbegrijpelijk - op de achtergrond in deze discussie.

was alvast veel milder dan de vragenronde
deed vermoeden.
In zijn slottoespraak bedankte nieuwbakken ID21-woordvoerder Vincent Van
Quickenbome zowel VU-voorzitter Patrik
Vankrunkelsven - 'Hij staat namens de
ganse VU borg voor de onafhankelijkheid

Vincent Van
Quickenbome
wordt ID21woordvoerder.

s
www.volksunie.be of www.vu.be

De vragenronde die volgde trok dat grote
verhaal niettemin behoorlijk in twijfel.
Met volwassen, genuanceerde tussenkomsten - zie ook daar een verschil met de
eerste ID-bijeenkomst - werd vooral de
onvermijdelijke associatie, sommigen
spraken zelfs over assimilatie, met de VU
onder vuur genomen. Vraag die dan in
tweede orde rijst is of ID21 (over)leven
kan zónder de Vlaams-nationalisten van
het Barrikadenplein. „Politieke vernieuwing doe je niet alleen" was het belangrijkste argument van de ID21-sprekers. „ID21 beschikt bovendien niet over
het monopolie van de NPC. Daar komt bij
dat de VU aan de beweging de mogelijkheid geeft om onafhankelijk, naast de
partij, mee te doen aan de verkiezingen.
Dat betekent dat ID21 contact kan onderhouden met anderen, zonder deloyaal
te zijn aan de VU. Met de alliantie wordt
een begin gemaakt van het doorbreken van
de verstarring."

Verwoede surfers op het Internet hebben
er lang op moeten wachten, maar nu heeft
ook de VU een eigen plaatsje op het world
wide web (zie ook de 'www' van het adres).
In feite Is het Net niet meer dan een
aaneenschakeling van zowat alle computers
ter wereld. Wie erop wil met zijn boodschap,
kan dat; censuur Is er (voorlopig) niet.
Mensen die het kunnen weten, schatten
dat inmiddels 1,3 miljoen Vlamingen minstens één stapje hebben gewaagd In de
wondere wereld die Internet heet. Het aantal regelmatige Internetgebruikers is dan
weer aanzienlijk kleiner: Vlaanderen zou het
moeten stellen met een 500,000 aansluitingen, een getal dat - terwijl u het leest alweer achterhaald Is. In de toekomst zal het
Net daarenboven niet meer uitsluitend te
raadplegen zijn vla een PC met modem,
maar ook middels een gewoon TV-toestel.
De wereld bij u thuis en bovendien de
wereld die uwll en niet deze u van bovenaf
opgelegd door bv. de TV-stations.
De VU zit als laatste Vlaamse partij op het
Net, maar het resultaat-een samenwerking
van Icon, Planet Internet en UnISource mag er dan ook wezen. Het Is een verzorgde
stek gewonden waarin u de VU kan doorkoilsen op alle mogelijke assen. De beste
manier om erachter te komen wat kan en
wat niet Is een bezoekje te brengen aan het
bovenstaande adres. Maar we geven de
Internet-loze lezer - naar wij mogen veronderstellen de meerderheid - toch een
summier overzicht.

BONDGENOOT

PRATEN EN LUISTEREN

Haast vanzelfsprekend werd ook gesproken over het communautaire aspect.
„Gaat ID21 bij de VU niet in het niets
verzinken als de volgende verkiezingen
rond de staatshervorming draaien?"
Neen, zo blijkt: de staatshervorming - en

De vu-webstek wil niet alleen een mooi
etalageraam vormen voor mensen die losweg aan het surfen zijn. Dat is alvast niet de
bedoeling van wnd. VU-voorzitter Patrik
Vankrunkelsven: „Men kan vandaag geen

SCEPTICISME

van ID2r - als initiatiefnemer Bert Anciaux. Toch mag ID21 niet langer 'de
beweging van Bert Anciaux' blijven. En
ofschoon ID21 een deel van haar maagdelijkheid heeft prijsgegeven vindt de beweging in de VU een bondgenoot. „We
zijn grensverleggend, ook voor onszelf.
Maar niet naïef. Het is een uitgebalanceerd
radicaal project voor democratie in de
21ste eeuw. Het is een sterk idee. Samen
met de VU dubbel zo krachtig" besloot
Van Quickenbome.
(gv)
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vrede meer nemen met enkel een Informatiemaatschappij. Dat Is een al te eenzijdige benadering van communicatie. We
moeten komen tot een echt communicatieproces. Mensen moeten kunnen participeren, dialogeren, reageren. De massa
moet haar signalen kunnen geven. En daar
moet naar geluisterd worden. De VU-webstek Is niet alleen Informatie, het voorgekauwde grote politieke gelijk, maar een
poort om In discussie te treden met mensen die u vertegenwoordigen. Het moet
een klankbortl zijn om je mening te laten
kennen,"
Middels het Net zal dan ook getracht worden om de communicatie binnen de partij
en met de rest van de surfende samenleving op peil te houden en, waar mogelijk,
te verbeteren. Daarom zijn alle coördinaten
van de meest In het oog springende VU••^[111
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leden erin opgenomen. Ook voor VU'ers In
uw gemeente kan u op de stek terecht.
Afdelingen kunnen er overigens al hun
activiteiten op kwijt Voorts bevat de stek
Infonnatie over de VU als partij en over haar
standpunten. Voor hen die een mening
hebben en ze ook kunnen uiten - in de VU
zeker in grote getalen aanwezig! - Is er een
heuse 'Laat u horen'-bladzijde. Daar kan
Iedereen terecht met vragen en opmerkingen of kan hij of zij deelnemen aan een
discussie over de 'hete (politieke) hangijzers'. Vindt u het onderwerp niet leuk, dan
stelt u gewoon een ander voor!
BLIK OP DE WERELD
Uitgebreide aandacht Is er ook voor de VU
in/en Europa, met daarbij een bijdrage van
VU-Europarlementslld Jaak Vandemeuleboucke. Binnen de njbrlek 'VU & ID2r
voorlopig nog niet veel nieuws: de alliantie
staat nog In haar kinderschoenen en voor
de communicatie met de buitenwereld Is
dat niet anders.
De VU biedt de surfers ook de mogelijkheid
om vanuit haar webstek een tocht te maken
In Vlaanderen en de wereld. Daarbij o,a, een
groot aantal 'links' naar andere volkeren In
de wereld: een Interessante, aanbevolen
mogelijkheid waarvan de open, Vlaamse
volksnationalisten naar verwachting veel
gebruik van zullen maken. Oh, ja, nog dit: de
VU Is het niet altijd eens met de Inhoudelijke
lijn van alle voorgeprogrammeerde adressen, maar heeft er, als open partij, voor
gekozen de surfer een zo eerlijk mogelijke,
open blik op de wereld te gunnen,
(gv)
c®^ Voor meer Info over de de vu-webstek en over een maand supersurfen:
nlco.moyaert@voiksunie.be,
tei. 02/219.49.30
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n Brussel kwamen verleden week topambtenaren
van de Europese Commissie en het bestuur van
het Europees Buro voor Kleine Talen in spoedzitting
bijeen. Vooral een dringende financiële kwestie lag
aan de basis van die haast. Onze Friese medewerker
O.P. Falkena, namens Frysldn lid van vergadering
brengt, verslag uit.

I

^

EUROPA

len met Duitstaligen en Luxemburgers
van Aarlen, want de Vlamingen zijn volgens de Europese logica geen minderheid.
Volgens eigen opgave groepeert het Buro
zo'n 40 miljoen Europeanen van zo'n 35
taalgemeenschappen. Die lopen dan wel
in grootte uiteen van de 9 miljoen Catalanen in Spanje tot de 2.000 Seelterfriezen in het noorden van Duitsland.

EUROSCHOOL
De Interesse
voor kleine

talen In
Europa blijft.

Europees topambtenaar Domenico Lenarduzzi sprak vorige week namens de
Europese Commissie de verlossende
woorden. Met een noodbudget van
400.000 Euro kan het Europees Buro
voor Kleine Talen een halfjaar vooruit. In
die periode zullen Commissie, Buro en
Parlement een definitieve oplossing moeten zoeken voor het Buro en voor het
kleine talen-beleid van de Europese Unie.
De toezegging namens Europees commissaris Edith Cresson was op het nippertje, want zonder noodbudget had het
Buro vandaag 1 oktober de deuren in
Dublin en in Sint-Joost-ten-Node moeten
sluiten en alle medewerkers moeten ontslaan.

REVOLUTIONAIR
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The European Bureau of Lesser Used
Languages, zoals de officiële naam luidt,
heeft een bewogen geschiedenis. De organisatie werd opgericht in het begin van
de jaren '80 op initiatief van het Europees
Parlement. Dit gebeurde na het aannemen van de bekende resolutie-Arfé „ter
promotie en ondersteuning" van de nietofficiële talen in de EU. Voor wie bekend
is met de opstelling van een staat als
Frankrijk tegenover Bretoenen, Basken
en Oksitanen had alleen al de gedachte
dat in tegenstelling tot Parijs Europa
zoiets als een kleine talen-politiek zou
gaan voeren iets revolutionairs. De beginjaren waren dan ook verre van gemakkelijk. Op de Europese financiële
raad werd dan ook jaarlijks het voorstel
gedaan om het kleine talen-budget te
schrappen. Ierland en Luxemburg wisten
dit onheil keer op keer te voorkomen.
De politieke en financiële steun van de
Ierse regering zorgde ervoor dat het Buro
in Dublin werd gevestigd met de Ier
Donall O Riagain als secretaris-generaal.
In elke lidstaat, Portugal en Griekenland
uitgezonderd, kwam een lidstaat-commissie met vertegenwoordigers van de in
die staat gesproken minderheidstalen.
Deze constellatie zorgt ervoor dat Basken
meepraten in zowel de Spaanse als de
Franse lidstaat-commissie en Friezen in
zowel de Duitse als de Nederlandse. Het
Nederlands - dan wel het Vlaams - is via
de Westhoek-Vlamingen vertegenwoordigd in de Franse lidstaat-commissie. In
de Belgische commissie vergaderen Wa-
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Het was Willy Kuijpers (VU) die middels
zijn nog steeds veelgeciteerde rapport en
resolutie in 1987 de verdere uitbouw van
het kleine talenbeleid bewerkstelligde tot
domeinen als media en economie. Daad-

^

beschikbaarheid van Europees geld via
Budget-line B3-1006 ervoor dat nationale overheden in een aantal gevallen
eerder bereid bleken om zelf ook geld uit
te geven ten behoeve van de minderheidstaal. Het Europese principe van de
koppelsubsidie werkte soms als politiek
smeermiddel. In het EP waarborgt een
inter-groep voor politici uit de kleine
taalgemeenschappen de aanhoudende interesse voor minderheidstalen.

GELDPROBLEEM
Ondanks de Europese miljoenen bleef de
financiële basis onder het Buro zelf zwak.
Het wil zich internationaal profileren als

Europees Buro
voor Kleine Talen
voorlopig gered
werkelijke ondersteuning van kleine taalgemeenschappen kan alleen effectief zijn
in combinatie met sociale en economische maatregelen, vindt Kuijpers. Sinds
het begin van de jaren '80 heeft Europa
zo'n 35 miljoen Euro gespendeerd aan
1600 projecten „ter ondersteuning en
promotie" van minderheidstalen.
Op mitiatief van de Bretoense Diwanscholen bestaat sinds de jaren '80 het
festival EwrosgollEuroscbool, een tweejaarlijks treffen voor schoolkinderen die
een kleine taal spreken. De eerstvolgende
afspraak is - indien de Europese politiek
geen roet in het eten gooit - gepland in
het voorjaar van '99 in Stornoway, op de
Schotse Hebriden. Op wetenschappelijk
gebied volgt het Mercator-Nttweik vanuit vestigingen in Fryslan, Wales en Catalonië de ontwikkelingen van minderheidstalen op het gebied van media, onderwijs en wetgeving. De afgelopen 15
jaar publiceerden zowel het Buro als de
Mercator Centra een interessante stroom
boeken, gidsen en folders op het gebied
van minderheidstalen. En er waren talrijke conferenties op het gebied van onderwijs, media, taalplanning, kinderboeken, enz...
Wellicht nog belangrijker dan de beperkte
financiële middelen is de niet geringe
politieke invloed van het bestaan van een
Europees Kleine Talen Buro alsmede van
de resoluties-Arfé en -Kuijpers. Talen als
het Schotse Gaelic, het Welsh en het Fries
boekten de afgelopen 15 jaar op een
aantal terreinen duidelijk vooruitgang, en
dat is geen toeval. Politici in bijna alle
lidstaten citeerden meermaals de resoluties in de nationale parlementen, beargumenterend dat hun land toch niet
achter kan blijven. Bovendien zorgde de

dat Europa geen geld mag spenderen aan
beleidsterreinen waar geen juridische basis voor bestaat, bedreigde ogenblikkelijk
het voortbestaan van het Buro. Op basis
van een artikel in het Verdrag van Maastricht poogt de Commissie om alsnog een
basis te creëren, zo komt er een nieuwe
budget-lijn, nu via het EE En omdat met
nieuwe lidstaten als Polen, Estland, Slovenië en Tsjechië er veel minderheden
bijkomen, dient het budget stapsgewijs
verhoogd te worden, vindt de Friuliër
Lenarduzzi. Maar het zijn alleen nog
maar toezeggingen vanwege de Commissie. Bovendien wil de Commissie zich
voor hooguit vijf jaar engageren, langer
lopende afspraken kunnen niet.
Onder leiding van voorzitter Bojan Brezigar, uitgever van de Sloveense krant
Primorski in Trieste, nam het Europees
Buro inmiddels het besluit zijn hoofdkwartier naar Brussel te verplaatsen, Dublin wordt een nevenvestiging. Uittredend secretaris-generaal O Riagain blijft
wel aan als bijzonder adviseur. Hij slaagde
er in om in het Brits-Ierse akkoord over
Noord-Ierland een aantal artikelen opgenomen te krijgen over de minderheidstalen in het gebied. Binnenkort gaat in het
gemeentehuis van Belfast, het voormalige
hoofdkwartier van „de vijand", een conferentie door over taalrechten en een
zorgvuldige omgang met minderheden.
Dit moet een mooi hoogtepunt zijn voor
de geboren diplomaat die O Riagain is!
* * ü-

een professionele NGO, maar is tegelijkertijd voor 90 % afhankelijk van de
Europese Commissie. Het aantal co-financiers is met Ierland, Luxemburg en
Fryslan uiterst beperkt gebleven. Zo is de
Catalaanse taalgemeenschap zeer bekwaam in het lospeuteren van subsidies,
maar weigert ze bij te dragen aan het Buro
zelf, omdat het zich daar eigenlijk te groot
voor voelt. Het Buro kreeg analoog aan
de Europese Commissie ook een beetje
een bureaucratisch karakter met een informatiecentrum in Brussel, een secretaris-generaal in Dublin en vele vergaderingen door heel Europa. Het bestuur
groepeert dan ook vooral ambtenaren,
onderwijzers, politici en academici en in
verhouding te weinig praktische en commercieel ingestelde activisten. Verder kan
niet uitgesloten worden dat sommige
zwijgzame bestuursleden vooral aanwezig zijn vanwege de reizen en de interessante diners.
De uitspraak van het Europese Hof in
Luxemburg van enkele maanden geleden

Ondanks de gerezen juridische en financiële problemen is het Europese Buro
de Commissie wel wat waard. Een organisatie die binnenkort actief is in bijna
alle lidstaten, met vertakkingen tot op
plaatselijk niveau, herbergt immers veel
potentie. Bovendien kan de EU ook in
gemeenschappen aan de periferie wel wat
populariteit gebruiken. Hoe goed bleek
bij het referendum over Europa in Frankrijk, waar het percentage ja-stemmen in
Bretagne en de Elzas opvallend hoog was.
De Commissie deed vorige week tijdens
de jaarvergadering met het Buro zelf een
aantal voorzetten voor een nieuwe toekomst. Europese uitgangspunten als gelijke mogelijkheden voor alle burgers,
samenwerking tussen plaatselijke gemeenschappen en de ontwikkeling van
taalvaardigheden bieden ongetwijfeld
uitgangspunten. „We moeten af van het
begrip tweetaligheid", stelde Lenarduzzi,
„drietaligheid, zeg maar, meertaligheid is
beter." De Catalaanse taalplanner Mikel
Bustrell maakte van de gelegenheid gebruik om de Commissie te vragen een
aantal van haar folders ook in de nietstaatstalen te publiceren. „Anders handelt de Commissie in strijd met haar eigen
kleine talen-beleid.'
Onno P. Falkena

et Vlaams-nationaal Studiecentrum (VNS)
heeft zopas het tweede nummer van zijn
derde jaargang gepubliceerd, een dossier dat volledig
gewijd is aan de Vlaams-Brabantse rand rond
Brussel. De publicatie stelt in zijn titel de ietwat
paniekerige vraag „Vlaams-Brabant, rand of
rampgebied?" Toch raden wij de lezing van dit
VNS-standpunt ten zeerste aan.

H
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Wij willen de lezing van de jongste VNSuitgave Vlaams-Brabant, rand of rampgebied f ten zeerste aanbevelen. Niet alleen omdat zij een uitgebreid historisch
overzicht geeft, maar ook omwille van
veel actuele gegevens, bruikbaar om de
ongerustheid van de Randbewoners te
begrijpen en om daar waar nodig, in
debat of bij vraagstelling, een stevig onderbouwd antwoord te kunnen formuleren.

HERTOCINNEDAL
Het leeuwenaandeel van de brochure is
van de hand van Mare Platel, zelf een
inwoner van de Rand (Kraainem) en als
Wetstraat-journalist vertrouwd met de
problematiek. Platel is sinds dit jaar
hoofd van de VU-studiedienst en vanuit
die functie ook verantwoordelijk voor de
uitgave van VNS-Standpunten, een kwartaaltijdschrift.
Het woord vooraf begint in 1959 wanneer de tienjaarlijkse volkstelling de Vlamingen de schrik om het hart jaagt omwille van de bij deze geplogenheid horende talentelling. Vooral de ervaring dat
na elke talentelling Vlaanderen steeds
maar weer gemeenten aan Brussel kwijtspeelt wakkerde de ongerustheid aan. In
1947 werden Evere, Ganshoren en SintAgatha-Berchem aan de agglomeratie gehecht. Welke gemeenten stonden nu op
het menu van de Franstaligen.''
In een zeldzame daad van eensgezindheid
gingen toen zo'n 300 Vlaamse burgemeesters front vormen tegen de talentelling en stuurden de documenten terug
naar afzender in Brussel.
Om de tijdssfeer van die dagen weer te
geven verwijst de brochure terecht naar
de tekst die Herman Teirlinck en Stijn
Streuvels op 29 oktober 1959 lanceerden
en waarin zij eerbiediging van de taalgebieden in België eisten. Vandaag kan
men zich nog moeilijk voorstellen welke
grote politieke betekenis een uitspraak
voor een vaste taalgrens toen had. Deze
lag niet vast en kon, zo was uit het
verleden gebleken, gemakkelijk verlegd
worden, mede door de hulp van ruggengraatloze gemeentebesturen en onderdanige ambtenaren. Tien dagen na de
publicatie van de oproep sloot de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde zich voltallig bij de oproep
van haar twee prestigieuze leden aan.
Vervolgens schets Mare Platel hoe de „de
faciliteiten van Hertoginnedal" tot stand
kwamen. Figuren als Theo Lefèvre, PaulHenri Spaak, Arthur Gilson, Jos De Saeger en Jan Verroken komen weer even tot
leven. Het parlementaire weerwerk van
de VU en de onophoudelijke werking van
het Vlaams Aktiekomitee voor Brussel en
Taalgrens worden in beeld gebracht. Het
was dit comité, dat de gevarendriehoek
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als symbool had, dat als inrichter van de
legendarische marsen op Brussel voor de
nodige animatie en opwinding zorgde.
Terecht herinnert de auteur ook aan de
rol van de hoofdredacteurs van enkele
Vlaamse kranten die met hun dagelijks
commentaar meer dan eens de toon hebben gezet.

MAATREGELEN
Met het vastleggen van de taalgrens en
het invoeren van het faciliteitenstelsel in
1963 was de kous natuurlijk niet af,
eigenlijk begon het toen pas echt zoals we
heden ten dage kunnen vaststellen.

AAN DE KANT VAN DE RAND
Het tweede deel van de uitgave vormt een
weerslag van de VU-Randdag die op 30
mei jl. te Alsemberg doorging. Voor wie er
was, maar zeker voor wie er niet was
herinnert deze samenvatting aan wat daar
in de Vlaamse gordel als het VU-standpunt
omtrent de problematiek uit de doeken
werd gedaan. Kenners van binnen én van
buiten de partij verduidelijkten hun menmg, maar kwamen daarbij tot dezelfde
slotsom dat massaal en radicaal kiezen
voor „de kant van de Rand" het enige
afdoende middel is om Vlaams-Brabant
groen, Vlaams en sociaal te houden.

Verhaal van
een lijdensweg
Dit streven houdt echter niet in dat de VU
blind is voor de werkelijkheid van elke
dag. Daarom is het goed dat ook de
toespraak van de in Vilvoorde wonende
Hoessein Boukhriss in de uitgave werd
opgenomen. De man, van Marokkaanse
afkomst, vertelt zeer zinnige zaken, ondermeer dat: „Migranten moeten weten
en ook aanvaarden dat een aantal eisen en
verwachtingen van Vlamingen tegenover
hen gerechtvaardigd zijn. Naast een minimale kennis van het Nederlands is er
ook nog de deelname aan het Vlaamse
gemeenschapsleven in ruime zin. Dit terrein is echter jarenlang verwaarloosd geweest door Vlaamse beleidsmakers en gewone Vlamingen. Veel te lang heeft men
verkeerd geredeneerd: „Zolang onze miRand- of rampgebied? granten geen problemen maken, hebben
we er ook geen probleem mee". Geen
problemen maken is zelfs synoniem geDe huidige verhoudingen tussen Nederworden voor goed geïntegreerd zijn. Maar
lands- en Franstaligen in de zes randwat weet de Vlaming echt over de migrant
gemeenten en in de brede rand rond
en vice versa f Bitter weinig. Men kent
Brussel - zeg maar de gordel - komen goed
mekaar soms alleen op basis van de voortot uiting in de resultaten die de Fransoordelen die men van mekaar onthoudt.
talige lijsten bij de gemeenteraadsverWil men de migrantengemeenschap voor
kiezingen van 1994 behaalden. Het zou
zich winnen, dan zal men ook hiervoor
nuttig zijn mochten velen in Vlaanderen
moeten vechten. Het volstaat niet om te
deze cijfers onder ogen krijgen. Pas dan
zeggen dat onze Vlaamse deuren voor hen
zullen zij beseffen waarom men zich onopenstaan, men zal er ook iets voor moegerust moet maken over het invoeren van
ten doen. Een doorbreken van onze multihet Euro-stemrecht. En welk belang de
culturele
maatschapij, waarin wij misomzendbrieven van minister Leo Peeters
schien
nog
veel te veel naast mekaar leven,
hebben.
door inter-culturele contacten te leggen is
Meer specifiek wat de Rand betreft, verhier de boodschap. Alleen op deze wijze
telt Platel in vier bedrijven wat hij omkunnen Vlamingen en migranten wederschrijft als „de lange lijdensweg" van de
zijds interesse opbrengen voor mekaars
taalfaciliteiten. Vervolgens geeft journataal, cultuur en indentieit. Wanneer menlist Guido Tastenhoye een overzicht van
sen goed met mekaar opschieten verwat hij als Rand-kenner het Vlaams pardragen ze ook veel meer van mekaar."
lement aan maatregelen adviseert. Tas!J * *
tenhoye deed dat reeds in 1997 toen hij
gehoord werd door het Advies- en OverDe brochure wordt aangevuld met de
legcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant bevolkingscijfers van de gemeenten uit de
van het Vlaams parlement.
gordel en met een overzicht van de tt-

cente wedde- en werkingstoelagen die de
Vlaamse overheid aan de Franstalige basisscholen in de zes faciliteitengemeenten
uitkeert. Cijfers die tot de verbeelding
spreken en nogmaals bewijzen dat Vlamingen hun communautaire plichten nakomen. Wat dhr. Collignon er ook over
denkt!
Dit dossier is best geschikt om in afdelingsverband gelezen en besproken te
worden. Wij prijzen het dan ook ten
zeerste aan!
(mvl)
c» Vlaams-Brabant, rand of rampgebied? Jaargang 3 nr.2, 52 blz. Uitg.
VNS, Barrikadenplein 12 te 1000
Brussel. Een jaaraboimement (4 nummers) kost 300fr. Rek.nr.: 4350259801-18 van VNS-vzw.

De problemen
begonnen pas
echt met het
vastleggen
van de
taalgrens en
het Invoeren
van het
faciliteitenstelsel.

Over valse
en echte
minderheden
GEMffNffl/IS
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COMMUNALE
- Waarom treuzelt België zo lang met de ondertekening van een overeenkomst ter bescherming
van nationale minderheden?
- Zijn de franstaligen in Vlaanderen, zoals ze beweren,
een nationale minderheid? En wat zijn de Vlamingen
in Brussel voor een soort minderheid"?
- Leven er in België wel nationale minderheden?
Deze vragen stelden wij onze medewerker Karel Jansegers. Onder titel Over valse en echte minderheden
kunt u in WIJ van 8 en 15 oktober a.s. zijn antwoorden
lezen. En op de koop toe geeft hij de Belgische
regering een gratis advies zodat ze met een gerust
gemoed de conventie van de Raad van Europa over
de nationale minderheden kan ondertekenen.
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rijdag jl. had in
Wemmei de
uitvaartplechtigheid van
Stan Philips plaats. Vic
Anciaux hield er de
rouwrede, wij drukken
deze integraal af omdat
ze zo treffend het bezige
leven van Stan evokeert.
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Stan tijdens
de Sport- en
Gezinsdag In
De Nekker te
Mechelen.

gerespecteerd, vooral omwille van de eerlijkheid en de humor, waarmee hij zijn
standpunten verdedigde. Hopelijk zal de
geschiedenis hem eren als de grote pleitbezorger voor de splitsing van de provincie
Brabant.
Zo was Stan, groot hart, vol emotie en
blijheid.

In memoriam

Stan Philips

„Voor negen en negentig mannen is de
gewone weg de goede, maar de ene honderdste, die anders is, moet er zich mee
verzoenen dat de weg der negen en negentig niet de zijne is. Vele vreugden die de
anderen niet kennen, zijn zijn deel. Maar
hij moet de grote honger, het eeuwige
heimwee, vele raadsels en vele twijfels,...
op de koop toe nemen."
Zo schreef Ernest Vander Hallen. Zo
verliep het leven van Stan Philips. Hij was
die „ene" honderdste man.
Met een ongebreideld temperament en het
radicalisme van de eeuwige jeugd, ging
Stan zijn weg, door hemzelf getekend. Hij
heeft er ongetwijfeld veel vreugde aan
beleefd. Hij kende ook de innerlijke onrust
en de eenzaamheid, eigen aan elke hoogreikende boom.
Gelukkig vond hij gedurende meer dan 30
jaar genegenheid en geborgenheid bij Monique. Zij, zijn kinderen en zijn kleindochter betekenden oneindig veel voor
hem. Tussen pot en pint vertelde hij soms
over zijn bezorgdheid voor zijn kleindochter. Wanneer hij dacht dat ze hem
nodig had, moest alles wijken.
Zo was Stan, een groot hart.
Hij toonde dit in zijn engagement voor zijn
dierbare Vlaamse volk. Tijdens de oorlog
aan het Oostfront. Na de oorlog - de
repressie kon zijn overgave niet verminderen - als Volksunie-mandataris in de
Brusselse agglomeratie- , de Brabantse
provincie en de Wemmelse gemeenteraad.
Door vriend en tegenstander werd hij

FW heeft

nieuwe voorzitter

De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen heeft
binnen haar Raad van Beheer een nieuwe algemene
voorzitter gekozen mevrouw Cllla Van der Spurt
Cilia Van der Spurt leidde de FW van 1994 tot de
verkiezing van mevrouw José Verbruggen begin
1998.
Na het onverwacht overlijden van voorzitter Verbruggen op 27 maart jl werd de vereniging tijdelijl<
door ondervoorzitter mevrouw Cerda Van Langendonck geleid.
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Hij toonde dit in het bruisende, muzikale
entertainment dat hij overvloedig over
Vlaanderen heen speelde en zong. Hij
toonde dit evenzeer in 't Half Maantje op
de Papenvest en de Aaltra aan de KVS, de
eerste echte Vlaamse trefcentra van Brussel. Vele acteurs en actrices kunnen nog
getuigen van zijn artistieke creativiteit en
hartelijke gastvrijheid.
Zij konden overigens zijn bekommernis
nog de jongste jaren ervaren, toen hij als
mijn medewerker het dossier over het
sociale statuut van de podiumkunstenaar
opstelde.
Maar bovenal ging zijn grote hart uit naar
de sport in Vlaanderen. Hij heeft zich met
veel geestdrift ingespannen voor de
Vlaamse Sportraad, de Vlaamse sportinfrastructuur in Brussel, maar vooral voor
zijn geliefde VU-Sportcommissie. Hij was
er de oprichter en bezieler van. Nooit zal ik
de gezins- en sportdagen vergeten, die
zovele mensen in een echte vriendensfeer
bijeenbrachten.
Uit dit summiere levensverhaal komt Stan
naar voor als een trouwe, loyale Vlaamsnationalist. Die fier was op zijn overtuiging. Die goedheid en blijheid uitstraalde. Die in dienst stond van zijn volk.
Met een open en verdraagzame geest. Met
een brede belangstelling en dadendrang
voor alles wat leeft: de mens, de dieren, de
vissen en de planten. Zij vormden in zijn
ogen de grootheid van het leven zelf. Was
dit zijn Godsbelevenis?
Monique, Walter, Petra, Christine en Karen, we wensen je veel sterkte in de diepe
rouw.
Ik wou dat ik kon zingen als Bram Vermeulen. Zijn prachtige lied genaamd De
Steen kan je zo op Stan Philips toepassen.
Hl) is inderdaad op deze wereld niet
onopgemerkt voorbijgegaan.
„Ik heb een steen verlegd in een rivier op
aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat door het verleggen van die steen
Het water nooit dezelfde weg zal gaan."
Dag Stan, blije, goede, trouwe vriend.
Dag.
Vic Anciaux

WEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN
zo. 4 oict. CENT: Koud Visbuffet in
de basisschool St.-Paulus, Smidsestraat 76
(bij Sint-Pietersstation). Aperitief om 12u.;
13u. buffet. Om I5u. bekendmal<lng winnaar wandelzoektocht 1998. Deelname:
550 fr., kind 295 fr. Inschrijven vóór 27/9
door overschrijving op rek. 068-207764024 van vu-Gent-Centrum-Zuid. Info: Roger
Roels (09/222.72.37). Org.; dr. J. Goossenaertskring i.s.m. VU-Gent.
ZO. 4 Okt. SINT-NliOAAS: 48ste
Bormsdag. in het teken van de onlangs
overleden Herman Bruggen en Anton van
Wilderode. I0u.30 herdenkingsmis in de
Klarissenkapet, bij O.LV.-kerk aan de Grote
Markt. Tentoonstelling schilderijen van
broeder Johannes Behaeghel, rond Gantois- en Van der Hallen-jaar. Muzikale opluistering door PieterVis en mannenkoor
Caudeamus. I4u.30 voordracht- en zangwedstrijd rond Borms en De Ciercq in zaal
Centrum, Grote Markt; Org: Bormscomité,
03/776.59.45.
Vr. 9 oict. DESTELBiRCEN: Vlaams
vis- en mosselfeest. Vanaf 19u.30 in zaal
Berghine, Destelbergen-dorp. Deelname
450 fr. Vanaf 22u. gezelHg samenzijn. Org.:
VU-Oestelbergen-Heusden i.s.m. dr. J.
Goossenaertskring.
zo. 11 okt. ERPE-MERE: Eetfestijn
van VU-Erpe-Mere. In het Sint-Janshof,
Keerstraat 218 te Ottergem. Keuze uit 3
schotels. Deelname 400 fr, kinderen 200
fr.
WO. 21 Okt. CENT: Water: zegen
en vloek. Voordracht door ere-senator Michel Capoen. Om 14u.30 in de crypte van de
Uilenspiegel, Korte Kruisstraat 3. Toegang
50 fr. Org..: Seniorenacademie Gent.
Wo. 21 okt. CENT: Provinciale
FVV-najaarsvergadering. Thema: De Euro in
Vlaamse vrouwenhanden. Om 19U.45 in
Erasmus, Mageleinstraat 6 te 9000 Gent.
Spreker: Ilse Van Wambeke. Info: FW 09/223.38.83. Iedereen welkom.
Za. 24 Okt. DENDERLEEUW: 2de
Hespendegustatie van 10 verschillende
soorten hesp. Om 18u. in het Parochiaal
Centrum, Sint-Antoniusstraatte Iddergem.
Org.: vu-Croot-Denderleeuw.
Za. 24 Okt. NEVELE: Jaarlijks
Herfstfestijn in zaal Novy, Marktte Nevele.
Vanaf 19u.30. Gastspreker is Karel Van
Hoorebeke over de ,,Moeder van alle verkiezingen". Deelname 450 fr, keuze uit
barbecue of mosselen, inschrijven vóór
19/10 bij M. Roelens (09/371.62.68, fax
09/371.46.06). Org.: VU-Nevele.
Za. 51 Okt. CENTBRUCCE: 4de Fototentoonstelling van de Dr Jozef Goossenaertskring. Tot 6 november in de polyvalente zaal van het Dienstencentrum,
Braemkasteelstraat 34-45. Gastfotografe:
Milde Braet.
za. 14 nov. CENTBRUCCE: Uitreiking van de 11de Torenwachtersprijs aan
componist-dirigent Dirk Brosse. Om 14u.30
In de in de trouwzaal van het Dienstencentrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat
29-45, 9050 Gentbrugge. Org.: J. Goossenaertskring
Gent-Brugge-Ledeberg.
Info: Lieve Robert, Weverboslaan 26, 9050
Gentbrugge, 09/231.19.41.

DO. 1 Okt. IZECEM: De toekomst
van onze instellingen. Debat o.l.v. Siegfried
Bracke (VRT), met Geert Bourgeois (VU),
Carl Decaluwé (CVP), Patrick Hostekint (SP)
en Pierre Lano (VLD). Om 20u. in het Auditorium van de stedelijke Academie voor
Muziek en Woord, Kruisstraat 15. Toegang
80 fr abo's gratis. Org.: VSVK.
Za. 3 okt. OOSTDUINKERKE: VU
STEM-feest. Vanaf 20u. eetfestijn (beenhesp). van 2iu.30 tot 3u. praat-, dans en
drankfuif Kaarten 300 fr, -12j. 150 fr te
bekomen bij Jokkebrok (058/51.23.64).
zo. 4 okt. IZECEM: Duinenwandeling o.l.v. R. en O. Puype-Schelpe. Vertrek
aan het Vlaams Huis om 14u. Org.: Wandelclub Vlaams Huis.
za. 10 Okt. KORTRIJK: Geleid be
zoek aan het Kant- en Linnenmuseum,
Etienne Sabbelaan 4 te Kortrijk. Deelname
100 fr. p.p. (gids inbegrepen). Verzamelen
om 14u. aan het museum. Org.: FW-Kortrijk.
Wo. 14 okt. BRUCCE: Jan Verschaeren met,,Humor van bij ons". Luimig
toneel met muzikale omlijsting. Om I5u. in
de Magdalenazaal, Violierstraat 7 te 8000
Brugge. Org.: VWG-Brugge-Centrum.
DO. 15 Okt. BRUCCE: Ueven Dierick over „Van Eyck in het brandpunt".
Lezing met dfa's. Om 15u. in De Gulden
Spoor, 't Zand 22. Inkom 50 fr. Org.: informativa.
v r 16 Okt. VEURNE: Debat over
,,Vlaamse onafhankelijkheid, een gezamenlijk doel?". M.m.v. Jan Loones (VU) en
Gerolf Annemans (VB). Moderator: Jan
Jambon (WB). IN de st,-Jansstudio, Houtmarkt 14. Geen uur vermeld. Org.: WBVeurne-Westkust.
ZO. 18 Okt. ZWEVECEM: Jaarlijks
feest voor leden en sympathisanten van de
Vlaamse Klub Groot Zwevegem. vanaf
11U.30 in zaal Boldershof Harelbeekstraat
25. Gastspreker is IJzerbedevaart-voorzitter Lionel Vandenberghe. Na het feestmaal: videofilm over jongste zomerreis.
Deelname: 400 fr Inschrijven tot 15/10.
Dl. 20 Okt. IZECEM: Voeding en
55-plussers, door mevr Vandenbroucke.
Om 14U.30 in De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.: VWG.
Do. 22 Okt. IZECEM: Samuel Huntingtons „Botsende beschavingen". Een debat met prof. Ludo Abicht (UIA) en volksvertegenwoordiger Fons Borginon (VU).
Om 20u. in de Bar van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, Kruisstraat
15. Toegang 80 fr, abo's gratis. Org.:
VSVK.
Vr. 23 okt. IZECEM: Kleinkunstavond met Miek en Roel. Om 20u. in het
Muziekauditorium, Kruisstraat. Kaarten:
wk. 200fr (051/30.366.63-Vlaams Huis);
250 fr aan de kassa. Org.: Comité Vlaams
Zomerfeest & FW-lzegem.
WO. 28 okt. IZECEM: Provinciale
FW-najaarsvergadering. Thema: De Euro in
Vlaamse vrouwenhanden. Om 19u.45 in De
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat 4 te 8870
Izegem. Spreker: Chris Desmet. Info: FW 09/223.38.83. Iedereen welkom.
WO. 28 okt. BRUCCE: VWGBrugge Centrum bezoekt het Provinciaal
Hof. Inschrijving (max. 40 pers.) bij Herman
(050/59.99.53). Om 14U.30 verwelking in
het Hof Markt 3. Met o.m. rondleiding,
videofilm en koffie.
Dl. 10 nov. IZECEM: Cursus „Europalia Tsjechië. 1000 jaar architectuur
sierkunsten en cultuurgeschiedenis." (1ste
deel). Docente: lic. Machteld De Schrijver
Om 20u. in de Plantynzaal van de Stadsbibliotheek. Info en inschrijvingen: Josée
Bogaert,
Kortrijksestraat
166. tel.
051/30.10.39. Org.: VSVK.
vr. 13 nov. KORTRIJK: Daguitstap
naar Brugge met geleid bezoek aan de
unieke tentoonstelling ,,Van Memling tot
Pourbus" om 11 u. Vertrek met de trein om
9U.46 stipt vanuit het Kortrijks station.

Deelname 250 fr. p.p. (toegang museum +
gids). Org.; FW-Kortrijk. Inschrijven bij B.
Deconincic-Damiens (056/21.26.99).
Di. 17 nov. IZECEM: Cursus ,,Europalla Tsjechië. 1000 jaar architectuur,
sierkunsten en cultuurgeschiedenis." (2de
deel). Docente: lic. IVIachteld De Schrijver.
Om 20u. in de Plantynzaal van de Stadsbibliotheek. Info en inschrijvingen: Josée
Bogaert,
Kortrijksestraat
166, tel.
051/30.10.39. Org.: VSVK.
Di. 24 nov. IZECEM: Cursus ,,Europalia Tsjechië. lOOO jaar architectuur,
sierkunsten en cultuurgeschiedenis." (3de
deel). Docente: lic. Machteld De Schrijver.
Om 20u. in de Plantynzaal van de Stadsbibliotheek. Info en inschrijvingen: Josée
Bogaert,
Kortrijksestraat
166, tel.
051/30.10.39. org.: VSVK.
DO. 26 nov. IZECEM: Vijftien jaar
Studio Brussel en jongerencultuur, door
Jan Hautektet. Om 20u. in de Bar van de
Stedelijke Academie voor Muziek en
Woord, Kruisstraat 15. Toegang; 80 fr.,
abo's gratis. Org.: vsvK.
za. 28 nov. IZECEM: Geleid bezoek
aan 2 Europatiatentoonstelting In Brussel
(14U.30): Praag Art Nouveau (Paleis voor
Schone Kunsten) en Juwelen uit Bohemen
(Galerij van de KB), info en inschrijvingen:
Josée Bogaert, Kortrijksestraat 166, tel.
051/30.10.39. Org.: VSVK.

VLAAMS-BRABANT
^ . S okt. WEMMEL: Haantjesfeest van VU-Wemme). Van 18 tot 22u. in
zaal Groenvlnk, Dorpstraat 35 te Relegem.
Ook op 4/10 van 12 tot I6u..
za. 3 okt. LENNiK: Jaarlijks etentje
van Lennik 2000, met zalm en kipfilet. Van
18 tot 22u. in feestzaal sport- en ontmoetingscentrum Jo Baetens, Algoetstraat. Ook op 4/10 van 12 tot 22u.
Za. 3 okt. BEERSEL: Jaarlijks eetfestijn van VU-Croot-Beersel. Vanaf 17u.30
in zaal „Ons Huis", Vroenenbosstraat 1a te
Dworp. Ook op 4.10 van 11u.30 tot 16u.
za. 10 okt. TIELT-WINCE: 2de Familiequiz. Om 20u. stipt in ,,'t Jongensschool" te Tielt. Info en inschrijvingen:
016/36.18.15 of 016/63.16.29. Org.: VUTielt-Winge.
Za. 10 okt. LEUVEN: Nationale
conferentie: De Koerden, een volk zonder
staat. Om 9u. in het Maria-Theresia-cotlege,
KU-Leuven, Grote Aula, Sint-Michielsstraat
6. Info over programma en gastsprekers;
Koerdisch Instituut vzw, tel. 02/230.89.30,
fax 02/231.00.97.
Ma. 12 Okt. DiLBEEK: Tentoonstelling schilderijen van André Aerts. Tot 22
oktober in het secretariaat van het Rodenbachfonds, Ninoofsestwg. 230 te Dilbeek. Info: 02/567.00.22.
DO. 15 Okt. NEDER-OVER-HEEMBEEK: Cespreksavond met Bert Anciaux
over ,,De VU en ID21". Om 20u. in zaal
Forum (Familia), Vekemansstraat 131.
Org.: VU-Heembeek-Mutsaart-Haren.
za. 17 Okt. RUISBROEK: Boerenkermis. Van 17 tot 22u. in de Parochiekring,
Kerkstraat 31. Ook op 18/10 van 12 tot 17u.
org.: vu-Ruisbroek.
DO. 22 Okt. DILBEEK: Provinciale
FW-najaarsvergadering. Thema; De Euro in
Vlaamse vrouwenhanden. Om 19u.45 in CC
Westrand, Kamerijklaan zn. te 1700 Dilbeek. Spreker: nog niet bekend. Info: FW 09/223.38.83. Iedereen welkom.
za. 24 okt. BRUSSEL: 3de Kaas- en
Wijnavond van VU-Jette. Vanaf 18u. in GC
Essegem, Leopold-l-Straat 329 te 1090
Brussel.
za. 24 Okt. BUIZINGEN: Pensen
kermis van Vü-Buizingen. Vanaf 17u. in de
Don Boscozaal, Alsembergsesteenweg
(achter de kerk). Ook op 25/10 vanaf
liu.30.

LIMBURG
Zo. 4 Okt. GENK: Herdenkingsdag
van het Limburgs Offer voor Vlaanderen.

Om 14U.30 misviering bij de paters Dominikanen te Genk. Daarna koffietafel In
feestzaal Elysee. Deelname 400 fr p.p. Info
en inschrijving: R. Vanheusden, Lisbloemstraat 31 te 3500 Hasselt (011/21.13.88).
WO. 14 Okt. BILZEN: Provinciale
FW-najaarsvergadering. Thema: De Euro in
Vlaamse vrouwenhanden. Om 19u.45 in
Bilzen-Eetcafé, Markt 41 te 3740 Bilzen.
Spreker; Jan Vanderheyden. Info: FVV 09/223.38.83. Iedereen welkom.

ANTWERPEN
za. 3 okt. NIJLEN: Mosselfeest van
de Vlaamse Kring. Van 14u. tot 22u. in zaal
Kempenland. Ook op 4/10 van 12 tot 20u.
zo. 4 okt. DESSEL: Mosseldag. van
Ilu.30toti5u.envanl6u.30tot20u.inde
Kristoffelzaal te Heide, inschrijven bij Kris
Van Oijck, Biezenstraat 28, tel-fax
014/37.24.54.
Ma. 5 okt. KALMTHOUT: Met FWKalmthout bezoek aan de tentoonstelling
Van Memling tot Pourbus te Brugge. Samenkomst Heide-station om 8u.40 (trein
8U.55). Deelname 850 fr. (trein, inkom en
gids). Indien met 15 deelnemers; 700 fr.
inschrijven; 666.87.93.
Dl. e okt. LIER/ Dia's en info over
Noorwegen. Om 20u. in VNC, Bertarij 80 te
Lier. Org. VAB-VT8-Lier en VNC. Info: Bob
Van Ouytsel, 03/480.00.60.
WO. 7 Okt. EDECEM: Provinciale
FW-najaarsvergadering. Thema; De Euro in
Vlaamse vrouwenhanden. Om 19u.45 in
Het Elzenhof, Kerkplein 3 te 2650 Edegem.
Spreker: Marie-Anne Wilssens. Info; FW 09/223.38.83. ledereen welkom.
Vr. 9 okt. KALMTHOUT: Buffet
met Bert. Gezellige babbel, heeriijk buffet,
dessertenbar aan democratische prijzen.
Vanaf I9u.30 in de Parochiezaal te Heide.
Deelname 600 fr. Niet-eters welkom vanaf
22u. voor een antwoord op uw vragen aan
Bert Anciaux. Org.; Vu-Kalmthout.
Vr. 16 okt. EDECEM: Familiekwis
met Bob Bolsens. Om 20u. in de Kleine zaal.
Elzenhof, Kerkplein Edegem-Elsdonk. inschrijving tot 10/10 per ploeg van 6 tot 8
pers.
Info:
Katelijne
Wesenbeek
(03/449.14.51). Org.; Culturele Kring Edegem.
vr. 16 okt. BRASSCHAAT: Dialoog
tussen ID21 en de vu-basis met Vincent Van
Quickenbome. Om 20u.30 in CC Hemelhoeve Brasschaat. Org.; vu-Brasschaat.
Ma. 19 Okt. KALMTHOUT: „Een
veertje op de adem van God". Boris Todoroff belicht de vrouw in de christelijke
mystiek vanaf de middeleeuwen. Om
20U.15 in zaal Monida. Inkom 150 fr., nietleden 200 fr (1 consumptie inbegrepen).
Org.: FW-Kalmthout i.s.m. FW-Kapellen.
Za. 24 okt. NIJLEN: H. mis en
zangavond. Vanaf I9u. in zaal Kempeland.
Org.; Vlaamse Kring Nijlen.
Zo. 25 okt. KESSEL: Aperitiefdebat van Het Tankschip 1998 over,,Omtrent
onze pensioenen en belastingen". Van
IOu.30 tot 12u,30 in de basisschool Bisterveld. Nieuwstraat 26. M.m.v. Johan Sauwens, vu-Vlaams Volksvertegenwoordiger
Deelname: 70 fr, aperitief inbegrepen.
DO. 29 Okt. BERCHEM: Met FWBerchem naar de tentoonstelling ,,Van
Memling tot Pourbus" te Brugg. Inschrijven vóór 5/10 bij Paula Cauwenbergh.
Deelname 250 fr (in groep -f 100 fr audiogids). Uur van vertrek wordt meegedeeld.
WO. 4 nov. TURNHOUT: Karel van
Hoorebeke over ,,De Octopusakkoorden,
mogelijke stap naar een Vlaamse justitie?".
Om 20u. in het Keldercafé van De Warande.
Org.: Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. VCLD.
Za. 14 nov. NIJLEN: Kleinkunstavond met Louis Verbeeck. Om 20u. in zaai
Kempenland. Org.: Vlaamse Kring Nijlen.
Zo. 29 nov. KESSEL: Aperitiefdebat van Het Tankschip 1998 over ,,Word jij
graag met een kluitje in het riet getuurd?".
Van IOu.30 tot 12U.30 in de basisschool
Bisterveld, Nieuwstraat 26. M.m.v. Kris Van
Dijck, vu-Vlaams Volksvertegenwoordiger.
Deelname; 70 fr., aperitief inbegrepen.

Oostende,
monument aan zee
In het tweede weekeinde van september vierden we in gans Vlaanderen
Open Monumentendag. Dit jaar vierden we zelfs een jubileum omdat het
reeds de tiende editie van deze dag
was. Voor Oostende vormde dat weekeinde dan ook een extra feestelijk gebeuren. Zo mochten we ons verheugen op het feit dat de provincie WestVlaanderen Oostende had uitgekozen
om er de vooropening te houden. Met
schitterende muziek van het salonorkest Panache en in samenwerking met
Musica Frandrica werd in de kiosk op
het Wapenplein muziek van bij de opening van de kiosk gebracht. Samen met
het lichtspel werd het een voltreffer
van formaat.

LOOPGRAVENOORLOG
1998 is echter ook om andere redenen
een bijzonder jaar voor monumenten
in Oostende. Als uitvloeisel van de Casino-perikelen werd immers in samenwerking met de administratie voor Monumenten en Landschappen werk gemaakt van de bescherming van tientallen waardevolle panden in de stad.
Tijdens het verioop van het Casinodossier een dossier dat reeds tientallen jaren de politiek van Oostende
beheerst, werden de plannen van de
Stad plots onderbroken door de beslissing van minister Martens om het
Casino-Kursaal, een gebouw uit begin
de jaren '50 van de hand van architect
Stijnen, op de ontwerp-lijst van te beschermen monumenten te plaatsen.
Alle werk en alle denkpistes die de Stad
gedurende jaren had geleverd om haar
Casino-gebouw te gaan opwaarderen
werden hiermee van tafel geveegd en
alles diende vanvoren af aan te beginnen, ditmaal in een beschermd gebouw.
Ook boven andere dossiers zweefde als
het ware een zwaard; de bescherming
van een pand of een landschap kan
immers een streep door de rekening
zijn van sommige projecten.
Jammer genoeg wordt in dergelijke
dossiers al te vaak een soort loopgravenooriog uitgevochten; de ene
administratie vertrouwt de andere
niet. Monumenten en Landschappen
vreest dat het kenbaar maken van een
mogelijke bescherming aanleiding zal
geven om vlug tot afbraak te beslissen,
terwijl bouwpromotoren vlug vlug willen afbreken om zo een bescherming
te verhinderen. Op die wijze is in Oostende buitengewoon veel waardevol
erfgoed definitief verioren gegaan. Als
stadsbestuur sta je zowat tussen twee
vuren; je wenst geen verkrotting van
je stad, maar je wil evenmin dat waarvolle panden verioren zouden gaan
omdat ze juist de ziel van de stad
uitmaken.

AAN TAFEL
Net om die reden nam schepen Geert
Lambert (VU), o.a. bevoegd voor mo-

numenten en landschappen, het initiatief om samen met de bevoegde
administratie van de Vlaamse Gemeenschap rond tafel te gaan zitten. Bedoeling was een oplossing te vinden
om uit die eeuwige strijd te komen. Op
zijn voorstel werd gestreefd om een
soort gentlemen's agreement te bekomen; de administratie voor Monumenten en Landschappen zou in een
open dialoog al haar ideeën van mogelijk te beschermen gebouwen aan
het stadsbestuur voorieggen. Hierop
zou een discussie plaatsgrijpen,
waarna er tot effectieve beschermingsbesluiten zou gekomen worden.
Ondertussen engageerde de stad zich
er toe om te zorgen dat de panden die
besproken werden niet onder de slopershamer komen zolang geen definitief besluit werd genomen. Hoewel
de wet een procedure voorziet waarbij
de minister kan verhinderen dat aan
een gebouw geraakt wordt gedurende
de periode dat een onderzoek lopende
is, was dergelijke werkwijze volkomen
nieuw; voor het eerst bleek immers dat
zowel Monumenten en Landschappen
als de stad Oostende op éénzelfde lijn
zaten: nl. het behouden van cultureelof architecturaal waardevolle gebouwen.

In Oostende
kunnen
monumentenzorg en
economie
hand in hand
gaan.

HAND IN HAND
Oostende kent nogal wat specifieke
gebouwen. Juist het ontbreken van
éénheid van stijl in het straatbeeld,
maakt dat er een resem gebouwen
met de meest diverse bouwstijlen te
vinden is. Gaande van het Fort van
Napoleon over de belle-epoque villa's
op de Zeedijk naar de na-ooriogse architectuur met het Postgebouw van
Eyselinck en het Casino van Stijnen. Het
stopt echter niet in die periode, Oostende kreeg er in de jaren '60 enkele
bouwwerken van vermaarde architecten als Felix, Pil en Christiaens bij.
Dankzij het initiatief van schepen Lambert is het dan ook zo goed als zeker
dat pareltjes van moderne architectuur in de nabije toekomst het voorwerp zullen uitmaken van diverse beschermingsbesluiten van de Vlaamse
regering. Op die wijze wordt voorkomen dat Oostende nogmaals, net
zoals in de jaren '60 en '70, ten prooi zal
vallen van aanslagen op ons architecturaal erfgoed. Momenteel onderzoekt de bevoegde administratie dossiers voor een 60-tal gebouwen met de
bedoeling deze al dan niet definitief te
beschermen.
Ook het engagement van de Stad werd
reeds gehonoreerd nu ze een sloopvergunning weigerde voor La Tourelle,
één van de op die lijst fungerende
gebouwen. Op die manier zal Oostende
ook in de komende eeuw nog een Open
Monumentendag kunnen vieren waarbij honderden toeristen de weg naar
Oostende kunnen vinden. Of hoe monumentenbeleid en economie hand in
hand kunnen gaan.
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Nleke van Hevel
overleden
Romanie (Nleke) Van Hevel,
echtgenote Petrus Soethoudt,
is op 22 september overleden.
Op 12 oktober zou ze tachtig
jaar geworden zijn. Al was ze de
laatste jaren niet meer werkzaam, vele mensen in het
boekbedrijf kenden en kennen
haar zeker omwille van haar
onwrikbaar karakter. Geboren
In Anna Polowna (Ned) In 1918
uit Vlaamse ouders, keerde ze
na W.0.1 terug naar Antwerpen. Ze kreeg met haar man
vier kinderen, Walter, Christiaan, Justine l+) en Elisabeth.
Toen, na de bevrijding, haar
echtgenoot Petrus Soethoudt
in de gevangenis belandde,
kwam ze er een tijdje alleen

voor te staan, maar die verschrikkelijke jaren verhardden
nog meer haar Vlaamse standpunt. Toen de Volksunie voor
de eerste keer opkwam, moest
ze haar burgerplicht vervullen
en gaan zetelen, wat haar
steeds deed beweren, dat de
allereerste stem die op de VU Is
uitgebracht van haar kwam.
Heel haar verdere leven bleef
ze trouw aan die Volksunie, de
vele jaren dat ze in Antwerpen
woonde, later in Westerlo, het
laatstejaar In Wijnegem, maar
ook toen haar zoon Walter zich
verkiesbaar Het stellen op de
Provu-lijst van Gerard Bergers.
Een sterke Vlaamse vrouw is
heengegaan.

Wenst U meer informatie over de
advertentiemoselijkheden
in WIJ?
Bel dan vandaas nos naar
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Afhalen van palinggerechten mogelyk
Openingsuren: van maandag tot en met donderdag:
12 uur tot 14.30 uur -18 uur tot 21.30 uur
Zaterdag:
18 uur tot 22 uur
Zondag:
12 uur 21.30 uur
Verlofperiode: de maand december
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10 km Brugge/Oostende
Hotel DE STOKERU
Oudenburg tel. 0 5 9 / 2 6 . 8 2 . 9 7
fax 0 5 9 / 2 6 . 8 9 . 3 5
CUPIDO ROAAANTICA: 1 overnachting in luxe kamer met dubbele whirlpool, fles champagne, Gastromenu met kreeft. 5.800 fr. p.p. Extra nacht 2.400 fr. p.p.
ARR. JAN BREYDEL: 2 overnachtingen in luxe kamer met douche, 1 x gastro-menu, 1 x 4
gangenmenu 6.400 fr p.p.
Steeds ontbi|t tot 12 u.! kamer beschikbaar tot 15 u.
Gratis fietsen en routes. Sauna beschikbaar.
Alle voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Zie ook teletekst Eurosport!
E-mail: Hotel De Stokerii@flanderscoast.be.

Vakantiehuuf 'Aan de Bosrand'
Voeren (Teuven)
prachtig gelegen
i'lakhij de abdij van Slnnich
temidden t'an een ongerept natuurkader
week/midweel^lweekend
keuze uit woning mor max. -^ of max. 6 perjonen
zéér intere^uante prijzen
Inlichtingen en roervatie:
Anna Fruiden
041374.12.15

Beleidsverklaring Frieda Brepoeis
De beleidsverklaring van Limburgs gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening, Milieu,
Onderwijs en Gelijke Kansen Frieda Brepoelsls
enkele dagen geleden van de persen gerold.
In dit boekje een terugblik op het voorbije
Jaar en een open kijk In de toekomst Op
dinsdag 6 oktober a.s. om I7u. zal Frieda
Brepoeis In de provincieraad een concrete
toelichting geven bij haar verwezenlijkingen
en plannen. Een provincieraad kan zonder

moeite bijgewoond worden door het publiek. Geïnteresseerden kunnen binnen via
de publiekstoegang van het Limburgse provinciehuis aan de Bosstraat (achter Kredietbank). Wie een exemplaar van de beleidsverklaring wenst te ontvangen kan contact
opnemen met het kabinet van de gedeputeerde.
c» Meer info: kabinet Frieda Brepoeis, tel.
011/23.70.35.
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DEZE WEEK IN KNACK
BELGIË

DE POLITIEKE ENQUÊTE
Wie is volgens de Vlamingen de
populairste politicus? Wat is het
rapport dat de huidige regering meekrijgt? Waaraan moet de overheid
de voorrang geven? Van welke
partijen wordt wat verwacht?
Mogen Willy Claes, Leo Delcroix,
Frank Vandenbroucke, Johan Vande Lanotte, Johan
Van Hecke en Stefaan De Clerck terugkeren naar de
politiek? Exclusief in Knack: de grote politieke
enquête. Deel 1.

http://www.knack.be

OMSLAGVERHAAL
ASIEL ZONDER ZIEL

EXTRA

Na de dood van de Nigeriaanse Semira Adamu: hoe
onmenselijk is het asielbeleid van België? Waarom
koos Louis Tobback vrijwillig voor boetedoening?
En wat vindt Johan Vande Lanotte, Tobbacks voorganger op Binnenlandse Zaken? "Niemand heeft
het recht om te beweren dat Tobback of ik geen
geweten hebben. We kennen die gewetensnood ook.
Alleen hebben wij niet het gemak om daar even
over te praten en dan weer naar huis te kunnen.
Dat was ons niet gegund." Een gesprek.

Omgaan met slaapstoornissen. Hoe en waarom stoppen
met roken? De laparoscoop. Slokdarmontsteking.
De verzorging van een kindergebit en verstuikte enkels.
Het verwerken van een overlijden. Lastige eteftjes.
Luizen: voorkomen en bestrijden.
Over paddestoelen en vergiftiging.
Trainen met fitnesstoestellen. Test
I uw gewicht. Tien vragen over griep.
Knack Gezondheid: een bijlage.

KNACK GEZONDHEID

WEEKEND KNACK: ACCESSOIRES IN 6 STIJLEN + NICHOLAS EVANS OVER DE PAARDENFLUISTERAAR EN DE WOLVENLUS
+ HET NIEUWE BROADWAY BREEDUIT - PIERRE RICHARD, LE GRAND BLOND, ALS WIJNBOER
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ogelijk speelt Beerschot volgend seizoen
opnieuw in de hoogste klasse. De
succesrijkste club uit de geschiedenis van het
Antwerps voetbal overweegt een samenvoeging met
Germinal Ekeren. Wie het twintig jaar geleden had
durven voorspellen zou in verzekerde bewaring zijn
genomen. Er is echter veel veranderd in het voetbal.
Alles om precies te zijn.
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Beerschot tuimelde in 1991 uit de iioogste
klasse en kwam nooit meer terug. De club
stortte letterlijk en figuurlijk in. Het Kiel
viel net niet in elkaar maar het scheelde
weinig. Eén seizoen later kon een elftal
nog nauwelijks aan elkaar worden gelijmd.
De voetbalwereld keek verbijsterd toe.
Beerschot was immers een begrip.
De club werd opgericht in 1900 door... de
eerste doelman in de geschiedenis van FC
Antwerp. Alfred Grisar, zo heette de man,
kon zich niet langer terugvinden in het
beleid van Antwerp (de oudste club van
het land) en richtte een nieuwe club op.
Het overgrote deel van de toenmahge
Antwerpspelers volgde hem naar het Kiel.
Beerschot werd een nationale grootheid
tussen de beide wereldoorlogen. Tijdens
het interbellum werd Beerschot zevenmaal
landskampioen. In die jaren bracht de club
ook één van onze grootste - zoniet „de"
grootste - voetballers ooit voort: Raymond Braine. De eerste Belgische voetbalprof die in het buitenland roem en goud
verdiende. Bij Sparta Praag. Het is niet
overdreven te stellen dat het prestige van
Beerschot in die jaren vergelijkbaar was
met de glorie die het Anderlecht van de
jaren zestig afstraalde.
Na de tweede wereldoorlog schenen er
voor de club van het Kiel nieuwe heerlijke
tijden aan te breken. Beerschot ontdekte
Rik Coppens. Individueel brio en klasse op
overschot. Een spektakelvoetballer buiten
categorie. Een dribbelaar, een goochelaar
en een fantast die de geesten beroerde. Rik
bracht de lach in de stadions. Voor hem
liep het publiek storm. Uit en thuis. Coppens was Beerschot en omgekeerd. Coppens schonk zijn club alles behalve... titels
en palmares. Zelf won hij wel de eerste
Gouden Schoen en hij was ook driemaal
nationaal topschutter.
Begin jaren zestig moest Beerschot voort
zonder Coppens. Dat was niet vanzelfsprekend maar rond Jantje Verheyen, de
vader van Gert van Club Brugge, werd een
nieuwe ploeg gebouwd die toch wel standhield in de subtop. Voor het Kiel begonnen
de problemen begin jaren tachtig. Aloïs De
Rijckere, talentscout en spelersbegeleider
van ongewoon formaat, verliet de club
voor Lokeren. In 1981 degradeerde Beerschot een eerste maal omdat het verdacht
werd van omkoperij. Binnen de twaalf
maanden was het onheil hersteld, maar het
zou nooit meer worden zoals voordien.
Ondanks de wederopstanding meermaals
werd aangekondigd, ondanks drukke activiteiten op de spelersmarkt.
VERVREEMDING
Over de terugval van Beerschot zijn al
kranten vol geschreven. De jarenlange
malaise in het Antwerps voetbal vormt dan
het kader waarbinnen het sportieve en ook
hetfinanciëledrama zich heeft voltrokken.

Onbekwame conservatieve bestuurders
die niet mee-evolueerden met de ontwikkelingen in het topvoetbal, foute transferpolitiek, vervreemding aan de basis,
financieel wanbeheer, desintegratie en desinteresse.
De club werd een speeltje voor avonturiers
die zich inderdaad talrijk meldden. De
jaren negentig waren rampzalig. Vandaag
staat Beerschot laatste gerangschikt in...
derde klasse. Zonder hulp van buitenuit is
redding niet mogelijk. Een groot verleden
en een rijke traditie bieden geen waarborgen voor de toekomst. Dat is niet enkel

ren niet meer mogelijk. Voor voorzitter Jos
Verhaegen, zo wordt verteld, zou het laatste Europese avontuur alle twijfels hebben
weggenomen. Hij moest vaststellen dat er
minder toeschouwers waren voor Germinal-Servette Geneve dan voor... Beerschot-Schoten. We weten niet of het waar
is maar de anekdote is veelbetekenend.

Grootheid
en verval
in het voetbal zo maar in de wereld van het
populairste balspel wordt die vanzelfsprekend gemakkelijk en vooral graag genegeerd.
Club Luik heeft het al moeten ondervinden. Van RWDMolenbeek en KV Mechelen blijft niet veel meer over. Berchem
Sport, Union, Cercle Brugge, Olympic en
nog anderen verkeren in slechte papieren.
Er bestaan geen zekerheden.
Toch bestaat de kans dat in Antwerpen het
gezond verstand uiteindelijk zegeviert.
Germinal Ekeren zou zich richting Kiel
willen bewegen. Omdat het in het eigen
Veltwijckpark, in zijn eigen onmiddellijke
omgeving zit opgesloten. Meer is in Eke-

EN ANTWERP?
Voetbal bezit geen logica. Beerschot zal
altijd Beerschot blijven. Ook wanneer de
oude club opgaat in een nieuwe, ook
wanneer de bestuurders van Germinal ooit
de plak zwaaien op het Kiel en zich
eigenlijk enkel en alleen bedienen van het
verleden en de infrastructuren van een
club die aan zichzelf ten onder ging.
Germinal wil meer levensruimte. Sportief
en financieel. Misschien geraakt die ene
grote Antwerpse club toch nog in de
steigers maar zeker is het allerminst. De
stad moet nog volgen. Zij moet opdraaien
voor de renoveringskosten van het Kiel.
Zoniet is Germinal niet geïnteresseerd. Of

Abraham Olano heeft zijn Ronde van
Spanje gewonnen. Eindelijk, Jarenlang
heeft de gedoodverfde opvolger van Miguel Indurain op winst In een grote Ronde
gejaagd. Zolang dat Iedereen begon te
twijfelen Dat niemand nog met zekerheid
durfde stellen dat Olano het ook echt
„kon".

de bereidheid daartoe aanwezig is weet
niemand met zekerheid. Veel stappen zijn
gezet maar de moeilijkste en kostelijkste
moet nog volgen... Komt het zover dan
blijven twee vragen.
Hoe reageert Antwerp? Zal men op de
Bosuil eisen (proberen) stellen? Is het
lobbywerk daar ook al niet begonnen?
Kurmen de bestuurders van Germinal een
potentiële topclub aan? We weten dat
voorzitter Verhaegen en zijn medewerkers
verstand hebben van voetbal. Zij kunnen
een club leiden en met weinig middelen
veel bereiken. Zij hebben het in wezen
kleine Germinal hoog boven zichzelf uitgetild. Maar de druk van topvoetbal is
anders. Moeten weegt oneindig veel
zwaarder dan mogen. Komt de grote Antwerpse club er dan zullen de verwachtingen hoog gespannen staan. De Metropool wacht al lange jaren op aansluiting
met het Europese voetval. Misschien
wordt in de komende weken de eerste stap
gezet. Misschien. Daarna moeten de anderen volgen. Moeten sponsors en pubhek
in het nieuwe, in het andere, in het door
Germinal gestuurde Beerschot gaan geloven. Het worden boeiende tijden. Na
grootheid en verval volgt er voor het Kiel
misschien toch nog een wederopstanding.

de schaduw van Indurain, de beste coureur die Spanje ooit voortbracht. Hij werd
dan ook van stonde af aan vergeleken met
de fietsende koning van Navarra. Olano
kan tijdrijden als de besten maar hij kan
het zich niet veroorloven een ronde lang
defensief te rijden om dan In de kilometers tegen het uurwerk het verschil te

Eindelijk gelukt
In de Vuelta Is het hem gelukt. Vanzelf Is
het niet gegaan. De derde grote Ronde
van het jaar Is per definitie het wingewest
van de kapitaalkrachtige Spaanse wielerploegen. Jalabert dingt er jaarlijks naar de
zege. Escartin en Jiminez bezitten het
potentieel van mogelijke winnaars. Maar
deze keer bleef Abraham ze allemaal de
baas. Hij fietste beredeneerd. Doseerde
zijn Inspanning en vermeed de fatale Inzinkingen die hem In het verleden de das
omdeden.
Olano is een complete maar vermoedelijk
geen echt grote coureur. Hij werd groot In

maken. Zo zeker Is hij nu ook weer niet van
zijn stuk. Olano kan een col op. Met de
beteren maar niet noodzakelijk met de
besten. In de Ronde van Spanje moest hij
In het hooggebergte maar weinig terrein
prijsgeven en vooral daardoor wettigde hij
zijn overwinning. In vergelijking met zijn
vele vroegere Ronden wist hij deze keer
echter de zwakke dag (en) te vermijden
of... te verstoppen. Olano leverde eindelijk het bewijs van lichamelijke en mentale weerbaarheid. Hij kon de druk aan. Hij
bleef van begin tot einde In zichzelf geloven. Hij geraakte eindelijk uit de scha-

Olympus

29 november
1980:
Beerschot
geeft
Anderlecht
partU in een
goed gevuld
Klei. Komen
de gouden
tijden terug?
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duw van de superkampioen die hem ooit
een wereldtitel op de weg gunde. Meteen
verwierf ook die ene regenboogtrui, die
zolang voor een geschenkje van de grote
meester doorging, meer glans. Dat het
allemaal gebeurde In de Vuelta 1998 moet
Olano deugd hebben gedaan. Waarom?
Omdat de Spaanse ploegen na de voor
hen rampzalige dopingperlkelen in de
Ronde van Frankrijk dubbel gemotiveerd
aan de start verschelen. Olano was deze
keer dan ook echt de beste. Een sterke
prestatie kwam er ook van Lance Armstrong. De ongelukkige Amerikaan overwon al zijn gezondheidsproblemen (kanker) en meldde zich opnieuw als toprenner. Over karakter gesproken.
De Vuelta verliep voor ons zoals verwacht
In mineur. Al In de start haakte Frank
Vandenbroucke af, die Inmiddels ook al
paste voor het wereldkampioenschap op
de weg. Men moet weten dat de crack uit
Ploegsteert precies omwille van die twee
wedstrijden wegbleef uit de Tour. Van de
Vuelta en het wereldkampioenschap had
hij zijn hoofddoelen gemaakt... Andermaal.
(Olympus)
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Vlaamse Club
Jarig
^

Herman
Teirlinck
verleende
steun aan de
Vlaamse Club
in haar
beginjaren.
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Een uitgesproken Vlaamse vereniging en
dan nog binnen de Brusselse muren die er
prat kan op gaan dat niet alleen haar
stichters grote Vlaamse namen droegen,
maar ook de opeenvolgende voorzitters
echte B.V's waren. Lang voor dat dit
soort Vlamingen werd uitgevonden.
Dat is wat de Vlaamse Club kan zeggen.
Voluit gaat het om de Vlaamse Club voor
Kunsten, Wetenschappen en Letteren. Die
Vlaamse Club vierde onlangs haar 75jarig bestaan met een prestigieus feest in
de Gothische zaal van het Brusselse stadhuis. Prestigieus omdat de zaal nauwelijks

CULTUUR

groot genoeg was om het talrijk opgekomen publiek te ontvangen. Prestigieus omdat Vlaamse sprekers opvallend
Vlaamse taal lieten horen tijdens deze
academische feestviering. Prestigieus omdat talrijke prominenten present waren
die men niet zou verwachten op zo'n
Vlaamse bijeenkomst. Om er maar twee
te noemen: de Brusselse burgemeester de
Donnéa en de Brusselse gouverneur "madame" Dury. Voor wie het niet (meer)
wist: Brussel is geen provincie meer, maar
heeft nog wel een dikbetaalde gouverneur.
De Vlaamse Club werd driekwart eeuw
geleden opgericht door mensen als Ernest
Claes, Toussaint van Boelaere, Alfred
Hegenscheidt en anderen. Zij kregen in
de beginjaren steun van onder meer de
katholiek Jan Boon, de liberaal Julius
Hoste, de socialist Julien Kuypers en van
de schrijvers Herman Teirlinck en Maurits Roelants. De eerste voorzitter was

Een Vlaams
boek voor
de Internationale markt
het Antwerpse Fotografiemuseum, met zijn
Bij uitgeverij Pandora te Antwerpen verdocumentaire foto-reportage Overgangen.
sclneen zopas een nieuw juweeltje van foLandschap tussen toekomst en verleden.
towerk en typografische verzorging in Inaar
Het is trouwens diezelfde analytische sfeer,
Aziatische reel<s van kijk- en leesboeken
Voorheen verscheen reeks Korea. Scenic die we in het boek over Singapore terugvinden.
beauty & religious landmarks (met foto's
Lucas Jodogne benadert zijn landschappen
van Mark de Fraeye en tekst door prof. Frits
op een haast koel-observatieve, eigenlijk
Vos; 176 biz., 208 kieurillustraties). in defictieve wijze. Met een dergelijke techniek
zelfde reeks zijn dit jaar nog twee delen
gepland, te weten: Talwan. Window on Tal- wordt de toeschouwer onmiddellijk bij dit
wan (ook weer met fotowerk van De Fraeye werk betrokken en wordt hij eigenlijk de
eerste echte ontdekker van deze gezichten.
en teksten van verschillende auteurs, 224
biz., 206 kieurillustraties) en Indonesia (in De fotograferende maker treedt als het
ware terug en geeft zijn ,,motivering" voor
samenwerking met het Rijksmuseum voor
de aanmaak van zijn foto's niet zo maar
Volkenkunde te Leiden, foto's van Mark De
onmiddellijk bloot, maar laat de kijker nog
Fraeye en een tekst van drs. Pietert^r Keurs,
de nodige ruimte voor reflexie en indimuseumcurator; 208 bIz., 220 kieurillustraviduele inkleuring.
ties).
Het huidige deel over Singapore biedt een Ook nu weer zal wellicht het grootste gedeelte van de niet onaanzienlijke oplage
aantal prachtige stadsgezichten. Voor het
afgezet worden in het buitenland. Daarom is
schitterende fotowerk is de reeds goed
het ook een Engelstalige uitgave. Voor de
gekende Vlaamse fotograaf Lucas Jodogne
ambassades en buitenlandse diensten van
verantwoordelijk. Deze fotograaf werd in
Singapore overal in de wereld zal uitge1959 te Hasselt geboren. Hij studeerde af
rekend dit boekwerk als relatiegeschenk geaan de Koninklijke Academie voor Schone
bruikt worden. Dit is een belangrijke buiKunsten in Gent, afdeling foto en film, in
tenlandse erkenning van het Vlaams vak1984. Hij is werkzaam als praktijkleraar fomanschap en artistiek niveau.
tografie. Zijn deelneming aan diverse individuele en groepstentoonstellingen, alsDirk stappaerts
ook zijn vele onderscheidingen, hebben zijn
c» Singapore. Views on the urban landschape.
naam bij een ruim publiek gevestigd. Enkele
Lucas Jodogne. Uitg. Pandora, Antwerpen,
jaren geleden was hij nog te bewonderen in
1998. 226 blz., 60 kleurenfoto's, 1.700 fr.
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niemand minder dan August Vermeylen.
Het was dus niet alleen een uitgesproken
Vlaamse maar ook een pluralistische vereniging en dat is vandaag nog altijd zo. De
Club telt nog steeds enkele honderden
leden. ledere maandagavond worden zijn
leden uitgenodigd voor een causerie. Politiek komt daarbij niet aan bod: men
houdt zich aan de afspraak van 75 jaar
geleden, aan "kunsten, wetenschappen en
letteren" maar dan wel in de meest brede
zin van het woord.
Tijdens de feestviering verraste vooral
Europarlementslid Annemie Neyts met
haar kritische taal over Brussel in het
bijzonder en Vlaanderen in het algemeen.
Zij stelde onder meer dat Brussel alleen
maar hoofdstad kan blijven als er ook een
land overblijft. Dat kan maar, aldus Neyts
„indien beide grote gemeenschappen van
dat land in de politieke structuren van die
hoofdstad aanwezig zijn." Dat is nu niet
het geval, aldus het Europarlementslid

die daarom uitstel vroeg van het onvoorwaardelijk invoeren van het gemeentelijk EU-stemrecht. De Brusselse burgemeester was niet echt wild van enthousiasme over de uitspraken van Neyts.
Vlaams parlementsvoorzitter De Batselier stelde van zijn kant dat Vlaanderen
Brussel niet mag loslaten, „maar nog
meer moet doen dan dit luidkeels te
roepen." OW-voorzitter Storme hield
een erg opgemerkte rede over de noodzaak van Brussel om zijn Nederlandse
wortels terug te vinden. Gebeurt dat niet,
aldus Storme „dan zal Brussel Vlaanderen
verliezen en vervallen tot een Franse
provinciestad in de kille schaduw van
Parijs."
De Brusselse burgemeester was toen ai
lang vertrokken. Wellicht naar het tweetalige feest van de brouwers dat diezelfde
avond op de Brusselse Grote Markt heel
veel volk lokte.
(mp)

Een zesde
prestigieuze
The Low Countries
Het leek een te gedurfde en dus vrijwel
onmogelijke opdracht, het opstarten
van The Low Countries. De zesde editie
van dit prestigieuze culturele Jaarboek
der Lage Landen ligt intussen ter beschikking. De nieuwste uitgave doet in
niets onder voor de eerste poging zes
Jaar terug die toen al iedereen verraste
door een zeer hoge kwaliteit. Ook nu is
van enige (goedkope) toegeving geen
sprake.
The Low Countries, met als ondertitel
Arts and Society in Flanöers and The
Netherlands is geen Jaarboek in de
traditionele zin van het woord. Het is
geen schematisch overzicht van alles
wat de voorbije twaalf maanden aan
waardevol in de culturele Nederlanden
kon worden opgetekend. Het is ook
geen boek vol eigenzinnige besprekingen van pas verschenen al dan niet
succesrijke romans, films of andere
kunstwerken uit de Lage Landen. Het is
wel een keuze van zeer uiteenlopende,
Pater Damiaan gaat In The Low
meestal vrij tijdloze bijdragen over
Countries in tjoekvorm de
Engelstalige wereldrond.
kunst en samenleving in de Nederlanden. Een lukrake keuze uit de onderwerpen die dit jaar aan bod komen:
Antoon van Dyck, de Engelse kolonie in beeldende kunsten. Een Jaarboek- forhet Brugge van de 19de eeuw, anmule die men moet willen aanvaarden:
derhalve eeuw monarchie in Nederde keuze van de onderwerpen is inland, de schilders van de Haagse
derdaad niet altijd vanzelfsprekend,
school, oorlogspoëzie en de Vlaamse
zeg maar een eigenzinnige keuze.
frontlijn, het Nederlandse po/dermode/ De zesde uitgave van The Low Countot en met een bijdrage van de vroetries is ook nu weer een echte aanwinst
gere SP-voorzitter Vandenbroucke
voor elke bibliotheek. Met opvallend
over het Belgische sociale zekerheidsveel zórg uitgegeven en met talrijke
stelsel. Pater Damiaan, de crisis in het
kleurenillustraties. Een meer dan aan
Belgische gerecht en de Joden in de
te bevelen "cultureel ambassadeur van
Nederlandse samenleving zijn nog en- Vlaanderen" bestemd voor de Engelskele andere onderwerpen. In totaal
talige wereld.
een veertigtal langere bijdragen
(mp)
waarop nog een bundel korte notities
c& The Low Countries. 1998. Uitg. Ons
volgt, die gaan van architectuur over
Erfdeel, Rekkem, 320 blz., 1. 500 fr.
culturele politiek, film en toneel, geUitg. Stichting Ons Erfdeel, Murissonschiedenis en taal tot samenleving en
straat 260, 8931 Rekkem.
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et klinkt oneerbiedig een tentoonstelling aan te
kondigen als een circus, want kunst hoort met
ernst te worden benaderd. In Oostende weet men
dat het anders kan, sinds ene James Ensor daar zijn
lange leven resideerde en de goegemeente regelmatig
de gordijnen injoeg. Maar, als de kunstenaar grappig
wil zijn, wil de tentoonstellingenbouwer toch zeker
ernstig genomen worden.

H

4 ' TENTOONSTELLING
Wie het Provmciaal Museum voor Moderne Kunst (PMMK) te Oostende binnenloopt merkt al gauw dat de geest van
Edgard Tytgat ook de tentoonstellingenmaker niet helemaal vreemd is. De heer
Van den Bussche mag dan wei over de
tongen gaan bij eminente kunstcritici, ons
komt het voor dat de man, wat de kunst
van toen en nu aangaat, wel bereid is zijn
hachje te wagen en dat verdient onze
aandacht.
Het is niet aan ons om in de discussie te
treden over het beleid van het PMMK,
gewoon omdat we vinden dat het volstaat
te kijken naar de exposities die er jaar na
jaar opgebouwd worden en waar een
relatief breed publiek zijn gading vindt.
Overigens, mijnheer Van den Bussche
maakt het zich niet altijd gemakkelijk,
want ook nu weer maakt hij van de
gelegenheid gebruik om naast Tytgat twee
mindere namen, de animistische schilder
Armand Vanderlick en de Amerikaanse
ceramiste Betty Woodman, aan het publiek voor te stellen. Laten we wel wezen,
ons is het bij deze voorstelling om Tytgat
te doen, fnaar we menen dat een tentoonstelling, gewijd aan een bekend en
belangrijk kunstenaar inderdaad een
goede gelegenheid kan zijn om enkele
minder ronkende namen mee in het kielzog te nemen. Dit getuigt van een goede
benadering van het instrument „expositie". Dat sommigen vinden dat Van den
Bussche maar wat aanmoddert en dat een
goede expositie hedendaagse kunst eindelijk maar beter zo weinig mogelijk volk
en liefst zo weinig mogelijk positieve
kritieken vangt, komt ons vandaag zozeer
oudbakken voor, dat we er ons hoogstens
over verwonderen dat men in dat discours blijft steken.

EEN TEDERE ANARCHIST
Edgard Tytgat (1879-1957) was bevriend
met Rik Wouters, die andere kunstenaar
van de eeuwwende, die een belangrijke
inbreng heeft gehad in het kunstgebeuren
in België, zonder zich meteen voor één
gat te laten vangen. Was Wouters schilder
en beeldhouwer, dan was Tytgat vooral
grafisch actief en op verschillende fronten. Dat zat overigens in de familie,
aangezien de vader kopergraveur was en
later drukker-lithograaf zou worden. In
het kinderrijke gezin, dat tijdelijk in Brussel heeft verbleven ten tijde van Edgards
geboorte en na een verblijf te Brugge (tot
1888) opnieuw in de hoofdstad zou neerstrijken, was de schilder het vijfde kind.
Op veertien jaar zou hij even het vak van
horlogemaker leren, maar blijkbaar was
het ambacht niet aan hem besteed. Uiteindelijk, vanaf 1895 komt hij in de leer
bij zijn vader en gaat lessen volgen aan de
academie voor Schone Kunsten te Brussel. Learen waren onder meer Demanet,

#

Verdeye, Van Severdonck. Bij Van Strydonck vervolmaakte hi] zich. Vanaf 1907
deelde Tytgat een atelier te Watermaal
met Rik Wouters, maar Edgard voelde
zich nog niet sterk genoeg om echt een
plaats op de kunstscène op te eisen. Vanaf
1910 begon het thema van de paardemolen een rol te spelen in de verbeeldingswereld. Ook het venster als invalshoek ging een eigen plaats krijgen in
zijn werk. Bij galerie Giroux stellen Rik
Wouters en Tijtgat in 1912 hun werken
tentoon.

den, en de verzoeking van Sint-Antonius
krijgen een verfrissende beurt.
Uiteraard gaan ook schilders bij de klassieken te rade en spelen met oeroude
thema's. Het post-modernisme is daarom
misleidend, aangezien men zich maar
moeilijk kan indenken dat een schilder of

Het circus lytgat
is in de stad
DE VERZOEKING VAN SINTANTONIUS

graveur niet de eeuwige thema's zou
behandelen.

Wie het leven van Tytgat beter wil leren
kennen en de evolutie van zijn werk
volgen, kan in de tentoonstelling terecht,
waar een sobere catalogus een handige
toegang verleent tot leven en werk. Ons is
het vooral te doen om de sfeer waarin de
kunstenaar ons wil laten ronddwalen op
te roepen. In die zin is een verwijzing naar
Ensor niet uit de lucht gegrepen, omdat
ook Tytgat nogal humoristisch uit de hoek
kan komen. Zijn humor is allicht minder
bits of grimmig dan die van James Ensor,
maar laat zien hoe de moderniteit reeds
voor en tijdens het interbellum een zekere
seksuele vrijheid veronderstelt. Jongere
generaties kunnen zich misschien niet
indenken dat die werken ooit pikant of
choquerend werden genoemd, toch laat
de schilder zien dat de morele codes dan
al met meer zo scherp onder controle
worden gehouden. Wat dacht u van deze
titel Voorspel van een castratie of Voorspel
van een geboorte waarop een koppel te
zien is, wellicht Jozef en Maria met ezel
en os? Ook Ursula en haar 11.000 maag-
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Wellicht ligt hier voor meer dan één
criticus het kalf gebonden, namelijk dat
men wel moet vaststellen dat reeds tijdens
de eerste helft van de eeuw de oeroude
thema's in een hedendaags kleedje gestoken werden, maar met vakmanschap.
Tytgat heeft zich niet op de weg begeven
van de non-figuratieve kunst, tenzij als
ontwerper van behang. Zijn welwillende
en lichtvoetige humor laat evenwel vermoeden dat zijn kijk op de mens vooral
wordt ingegeven door een afstandelijk
sarcasme. Ook de afbeelding van een
paardjesmolen onder de naam Edgard
Tytgat & cy maakt het de moderne criticus, op zoek naar een actuele kunstvorm, met gemakkelijk. Bij een confrontatie met deze hedendaagse kunst
moet men vaststellen dat sommige ondoorgrondelijke filosofisch geïnspireerde
scheppingen niet echt de toets der kritiek
kunnen weerstaan.
Men begrijpe ons niet verkeerd. En stelle
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het niet voor alsof wij geen boodschap
hebben aan goed uitgedachte en dito
uitgewerkte video-kunst. Maar naar ons
gevoel kan niet elk werk meer dan amuseren - wat al een prestatie is. Een nogal
enggeestige kijk op het verleden, zeker op
de late negentiende eeuw draagt er verder
toe bij dat men zich van deze tijd een
volkomen foute idee heeft gevormd. Laat
de verschillende bewegingen, van impressionisme en expressionisme tot en
met Van Toorop en Karel Appel, tot
Picasso in zekere zin een queeste zijn naar
nieuwe vormentaal en techniek, elk van
deze kunstenaars stond in zijn tijd voor de
moderniteit. Wie toen zwoer bij stillevens
en puur academisme heeft de tijd niet
overleefd. Tytgat heeft ook kunnen aantonen dat een vriendelijke spot met de
wereld om hem heen wel degelijk een
eigen bijdrage vormt tot de verbeelding
van de wereld. En om de verbeelding van
de wereld, van dingen en mensen gaat het
toch uiteindelijk, of men nu schildert of
schrijft, filmt of boetseert.

In die zin heeft ook een tentoonstellingenbouwer een rol te spelen, want de
keuze van de kunstenaars, van de werken
verraden meer dan alleen maar vakkennis. Ook de wereldbeschouwing komt
aan bod als men Ensor, Delvaux, Permeke
of Tytgat opnieuw aan het publiek voorstelt. Aan de ene kant zi|n dit verbeeldingen van een verleden, anderzijds kunnen deze kunstenaars, nog los van de
reputatie die ze hebben, elke generatie op
een specifieke manier aanspreken. Vergeten we niet dat werken van Edgard
Tytgat twintig jaar geleden voor een appel
en een ei te koop waren. Vandaag krijgt de
schilder opnieuw enige aandacht. Aan de
werken te zien, aan de catalogus te zien,
terecht.

De zigeuners,
olieverf op
doeic. Egard
lytgat(1925)

Beccafumi
vase,
ceramieic.
Betty
woodman
(1996)

;;i«*--

Bart Haers
c» Edgard Tytgat. Museum voor Moderne Kunst, Romestraat 11, Oostende. Nog tot 8 november a.s. Elke
>'':J'^ ' " m '
\
dag van 10 tot 18u. Niet op maandag.
l-v^^.^if^ ,
„'
. V
.>-"''
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300 fr., 200 fr. (17-18 jaar), 100 fr.
Man en vrouw aan tafel, olie op doek. Armand Vanderlick (1936)
(13-16J.).
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NIEUW IN DE BIOS

THE PARENT TRAP
]e zou gaan denken dat het ze in Amerika ontbreekt aan
verbeelding want 'The parent trap' zagen we al eens in 1961, met
een onvergetelijke Hayley Mills in een van de hoofdrollen. Maar
goed, nieuwkomer Lindsay Lohan bakt er ook wel iets van en
Dennis Quaid (als pa) en Natasha Richardson {als ma), brengen
het er ook al goed vanaf. Een zomerkamp, de elfjarige Hallie
(Lindsay Lohan) ontmoet er Annie (ook Lohan) en beiden kunnen
eikaars bloed wel drinken, ondanks of dankzij hun bijna identiek
uiterlijk. Na zowat een half uur film weten de twee dat ze
tweelingzusters zijn, die gescheiden werden kort na de geboorte,
omdat hun ouders ook gescheiden zijn. De tweeling wist niets van

•

'ïferrr^ Funny Bones Bizarre tragikomedie over een
derderangsartiest die uit Ameril<a terugkeert naar
Biackpool in de hoop daar opnieuw aan de siag te
kunnen. Jerry Lewis en Leslie Caron zijn de 'oude'
sterren die liet jonge talent (Oliver Piatt en Lee Evans)
moeten begeleiden in deze Britse film van Peter
Clieisom uit 1994. Zon. 4 oict., BBC 2 om 25U.45
'«&# Kwesties: slagen onder de gordel Reportage van André Van de Vijver over de teloorgang van
de bokssport in België. Voor de legendariscine kamp
tussen Mohammed All en Jean-Pierre Coopman zat in
februari 1976 half België 's nachts voor de buis; nu
klinkt enkel de naam van Dirk Wallljn (voor sommigen)
nog enigszins bekend in de oren. Wat loopt er dan
mis? Maan. 5 oict., Canvas om 2lu.20
^ ^ EIne Frau nach Mass in de reeks familiezaken
presenteert Bettina Geysen de Frans-Duitse film van
Detlef Rönfeldt uit 1997 (met Marianne Sagebrecht
en Marie-France Pisier) over een vrouw die gecomplexeerd raakt door de voortdurende opmerkingen
over haar zwaarlijvigheid. Na de film praat Bettina
Geysen met de familie Geerts, restaurantuitbaters, die
kunnen meepraten over overgewicht. Dins. 6 oict.,
TV1 om 20U.25
^J^ La Promesse in Seraing, de Luikse voorstad
die geteisterd wordt door criminaliteit en werkloosheid, draaide Luc Dardenne in 1996 deze film over
corruptie en malafide praktijken die er (en ook elders
in het land) hoogtij vieren. Een verrotte situatie,
waahn etterbuilen als Mare Dutroux jarenlang onopgemerkt konden gedijen. Woens. 7 oict.. Canvas
om 20U.30
I f c y Romancing The Stone Amerikaanse avonturenfilm van Robert Zemeckis uit 1984 met Kathleen
Turner, Michael Douglas en Danny De Vito. Om het
leven van haar ontvoerde zus te redden moet de
succesrijke schrijfster Joan Wilder in Colombia een
schattenkaart gaan afleveren. Daar ontmoet ze de
man van haar leven in de gedaante van de avonturier
JackColton. Perfecte mengeling van actie, romantiek
en humor Dond. 8 oict.. Kanaal 2 om 21u.20
^=^ Hun héros tres discret Parijs, winter van '44'45. Albert, een jongen uit de provincie, die tijdens de
oorlog geen vinger heeft uitgestoken, meet zich na
de bevrijding een heldhaftig verleden aan. Dankzij zijn
opportunisme en leugens wordt hij prompt tot verzetsheld uitgeroepen. Frans film van Jacques Audiard
uit 1996 met Mathleu Kassovitz, Anouk Grinberg,
Jean-Louls Trlntignant e.a. VrU. 9 okt.. Canvas om
23U.
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THE MASK OF ZORRO
Dit 'Masker van Zorro' is het schoolvoorbeeld van hoe een

MEDIALANDSCHAP

Pasqual
Duquenne en
Danlei Auteuil in
'Le huitième
Jour', zat. 3 oict..
Ned. 1 om 23U.41
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kwaliteitsfilm in de goeie ouwe tijd werd gemaakt. Het kan dus
nog! Het gegeven dat ook deze film te lang duurt - een fout die
vroeger dikwijls werd gemaakt - neem je er graag bij. Deze film
eikaars bestaan af maar als ze het uitvissen, besluiten ze te ruilen, past in het rijtje van Robin Hood en Kapitein Blood, films van
om eikaars ouder te leren kennen. Het is in het begin even moeilijk, Errol Flyn en Tyrone Power. En hemel, wat doet die Antonio
maar het lukt ze. Dan kondigt pa aan dat hij opnieuw wil gaan
Banderas het goed als nep-Zorro, want ingehuurd door de echte
trouwen ... Leuke momenten, goed acteerwerk, mooie opnamen,
Zorro Anthony Hopkins. Vergeet de ingekleurde versie van Guy
maar veel te lang, méér dan twee uur, zelfs volwassenen zullen hem Williams, vergeet de ouwe zwartwitfilms met Douglas Fairbanks
op de duur langdradig gaan vinden. (**)
(als je ze nog kent) en geniet meer dan twee uur van Z...orro!

Willem Sneer

•

Een écht Journalist
Is niet meer
Maurice De Wilde is niet meer. Voor
sommigen het afscheid van een journahst
van wereldformaat, voor anderen in
Vlaanderen een bijna angstaanjagende
heruitgave van een Spaanse groot-inquisiteur. Het zou hem een zorg zijn als hij dit
las, Maurice De Wilde was immers eerst
en voor alles een journalist in hart en
nieren.
Ik was iemand van de radio en ben daar
mijn VRT-loopbaan lang ook gebleven.
Maurice was al een bekend journalist en
vooral een gerenomeerd dwarsligger toen
ik in de tweede helft van de jaren zestig
het omroepgebouw aan Flageyplein in
Eisene pas leerde kennen. Omdat radio
en televisie bij de omroep twee verschillende planeten waren, leerden we
elkaar nooit kennen als collega's. Des te
meer keken nieuwkomers zoals ondergetekende van meetaf met heel veel ontzag op tegen dat boegbeeld dat journalist
Maurice De Wilde was. Niet alleen omdat
hij 'van de televisie' was. Maar ook - en
vooral - omdat De Wilde intussen afdoende had bewezen wat een echte journalist op gang kan brengen. Zelfs in
Vlaanderen, ook als hij 'maar' een journalistieke ambtenaar was zoals onze
schrijvende collega's toen volhielden.
Maurice De Wilde had inderdaad intussen al naam gemaakt. Als journalist,
maar ook en vooral als maatschappelijk
dwarsligger. Hij had ministers in verwarring gebracht en zelfs verplicht tot
uitzonderlijke dwangmaatregelen. Zijn
historische uitzending M;/nfl/arw over de
sluiting van de mijn van Zwartberg werd
bijvoorbeeld een tijdlang verboden. Hij
had andere politici verplicht hun toevlucht te zoeken bij de rechter om hun
gelijk te halen tegen de journalist Maurice
De Wilde. Wat resulteerde in een khnkende overwinning voor De Wilde en dus
voor de omroepjournalisten: ze kregen
het recht om opgenomen gesprekken te
monteren en desnoods ook in te korten.
In een andere uitzending over de Waalse
wapenindustrie, ontpopte De Wilde zich
lang voor anderen tot een pleitbezorger
van de omschakeling van die wapennijverheid. Kortom, zonder de geleerde
debatten af te wachten die men daarover
veel later zou voeren, slaagde Maurice De
Wilde er in te bewijzen dat een echte
journalist meer kan zijn dan alleen maar
een telexverwerker of een slecht betaalde
volschrijver van pagina's krantenpapier.
Een journalist kon, integendeel, een
maatschappelijk debat op gang brengen,
alleen maar door op een correcte manier

zijn werk te doen. In geen enkele politieke
betwisting om de journalist De Wilde ging
het om zijn journalistieke manier van
werken. Het ging integendeel keer op
keer over de maatschappelijke weerslag
van wat de journalist De Wilde naar voren
bracht. Hij liet al te veel zien en horen. En
dat heeft 'men' niet zo graag.
Uiteraard blijft de naam van De Wilde
onlosmakelijk verbonden met de reeksen
over de oorlog en de repressie. Uitzendingen waaraan hij zijn bijnaam van
groot-inquisiteur te danken had. De manier waarop hij mannen en vrouwen kon
doen spreken, hen vraag na vraag bij het
antwoord bracht dat hij kende en ook
wilde horen, het feit dat zo weinigen het
aandurfden om ondervrager De Wilde
niet te willen 'ondergaan', het bijeengebrachte materiaal, ...; het is zonder
twijfel een prestatie om 'U' tegen te
zeggen. Of het moderne televisie was, dat
is een andere vraag. Er is ook inhoudelijke
twijfel: De Wilde weigerde duidelijk het
oorlogsgebeuren te bekijken door een
andere bril dan die van vandaag. Met de
kennis die we nu hebben van wat toen

Maurice De Wilde: een joumalistielc
voorbeeld.
gebeurde, zonder ook maar in het minst
in overweging te willen nemen dat de
oorlogssamenleving van toen toch wel
iets anders was dan wat wij nu denken.
Die noodzakelijke nuance wilde De Wilde
duidelijk niet leggen. Spijtig.
De persoonlijke twijfel doet evenwel niets
af van de eerbied voor een groot Vlaams
journalist. Iemand die wist dat hij een rol
speelde in de samenleving. Zodanig zelfs
dat hij er even aan dacht de stap naar de
Volksunie te zetten. Een feit waaraan
weinigen de voorbije dagen herinnerden.
Mare Platel

De man met één kieken
Jambers, 24 september 1998, V T M
Na de berimpelde borsten van
vorige week had Paul Jambers
vandaag mensen die 'Alleen op de
wereld' wonen, voor ons in petto.
Voor een zeldzame keer waren we
het volledig eens met zijn wijze
Inleiding: van mensen die alleen
wonen of met rust gelaten willen
worden, zegt men wel eens dat ze
'mislukt' of 'zonderling' zijn. We
moesten onmiddellijk denken aan
de sinds enige jaren gangbare 'gezelligheidsrage'. Wie niet ieder
weekeinde - en liefst ook nog
enkele weekdagen - buitenshuis
met familie, vrienden, kennissen,
collega's of de massa een afspraak
heeft, telt niet mee. 'Kunnen we
ietsafspreken?'-'Jahoor, binnen
drie maanden, of zo?'. De actieve,
gezellige en nooit vermoeide
mens, moet er tal van contacten
op nahouden wil hij op zijn begrafenis nog wat volk In het crematorium hebben. 'Als mens zijn
we eigenlijk niet gemaakt om alleen te leven', kwebbelde de omroepster. Nou moe! Wie de achterstand op de rechtbanken, de

oorlogen zonder geweld en de
stukgelopen relaties - van welke
aard dan ook- dag na dag aan zich
ziet voorbijgaan, kan niet anders
dan daaraan twijfelen.
Zoals ook Koen, Jambers' eerste
gast. De jongeman had er al een
huwelijk opzitten en zocht nu de
absolute rust in een nog niet platgegoold
weekeindhulsje.
's
Nachts ging hij werken, overdag
genoot hij van de stilte. Koen leek
ons eigenlijk de enige die thuishoorde in deze 'Alleen op de wereld'. Alle anderen gasten waren
vooral 'Eenzaam'. Behalve Gust,
die we durven onderbrengen In
de categorie 'Genaaid door de
hoeren'. Ooit was hij een rijke
boerenzoon, nu een vrolijke, arme
hansworst die al zijn geld in een
bordeel had gelaten. Zijn famUle
had hem de rug toegekeerd, maar
één kieken was gebleven. Gust
vergeleek het leven van het dier
met het zijne. Al bij al een prettige
'Jambers' en een pluim voor de
research.
Krik

«

Collignon (1)
Leugens over iemand vertellen met de
bedoeling hem schade te berokkenen is
een berekende schurkenstreek, strafbaar als laster. Deze schofterij wordt
echter in de hedendaagse geschiedenis
doordringend en veelvuldig toegepast
om op grote schaal haat te zaaien tegen
een ander volk. De weerzinwekkende,
hemeltergende volkenmoorden waarop

ze uitliep waren geen toevallige ongelukstreffers, maar kwaad opzet, zorgvuldig beraamd. De aanstokers van radio
Mille Collines bijvoorbeeld moesten niet
eens zelf hun handen vuil maken aan
hakmesmoorden en gruwelijke mishandelingen, maar ze zullen ze wel hebben
gewreven. Mensen die het hart op de
rechte plaats dragen noemen zo'n
schuimbekkende
achtergrondhelden
gewoon vurige lafbekken en ik twijfel er

niet aan dat al wie echt helderziend en
moedig Is (in Wallonië evenmin een
meerderheid als bij ons) dit „mijnheer"
Collignon wel aan zijn verstand zal brengen
Zijn doortrapte Incivisme stelt al wat wij
daar in Vlaanderen ooit van gezien hebben in de schaduw. Bijgevolg, zo de
uitvallen van dit heerschap al getuigen
van groot misprijzen voor de Vlamingen,
hoeveel grondiger moet zijn misprijzen

^ WEDERWOORD

Collignon (2)
De minister-president van Wallonië, Collignon, kan het niet vinden het beleid van
Vlaanderen. Zo gebruikt hij woorden als:
onverdraagzaam, fascistisch, racistisch,
ondemocratisch, enz. in zijn toespraak
n.a.v. de Waalse feestdag.
Ondanks het feit dat een vrije markteconomie, het proberen tot verzoening te
komen 50 jaar na de 2de Wereldoorlog,
het vrijwaren van het Vlaams karakter
van Vlaanderen (inclusief de Gordel rond
Brussel) moeilijk met CoUignon's woorden vereenzelvigd kunnen worden, doet
het mij alvast plezier dat de Waalse staatsman (en hij niet alleen) afstand wil nemen
van Vlaanderen.
Hopelijk trekken de Vlaamse politici (de
CVP voorop) daar de nodige conclusies
uit en zetten ze maar één zaak voorop bij
de volgende ronde staatshervorming: de
ontbinding van deze (on)staat.
Tussen haakjes nog dit: zal de koning de
heer Collignon nu ook op het matje
roepen zoals hij dat al meermaals gedaan
heeft met Van den Brande?
Ortwin Depoortere,
Wondelgem

Rad voor ogen
De aangekondigde Hoogconjunctuur in
Vlaanderen is werkelijk een rad voor ogen
draaien van de burgers in dit land (WIJ,
24 sept. jl.). Als de overgrote meerderheid
van de bevolking dit leest, dan lacht ze
groen.
De werkloosheidscijfers zijn bedrieglijk.
Behandeld of gemanipuleerd. Deeltijds
werken of uitzend-werk veroorzaakt verarming. Géén teken dat het goed gaat of
de onbetrouwbare en verdoezelde werkloosheidscijfers verminderen! De moderne koppelbazen (alias de als paddestoelen uit de grond groeiende uitzendbureaus) voor doorgaans tijdeli|k
werk, werpen zich als hyena's op de
werkonzekerheid. Verdienen als onnodige tussenpersoon flink veel geld dat
normaal werknemers en wergevers toekomt.
Groeiende economie ? Een bedrijf met 50
werknemers sleept een order in de wacht
van 45 miljard. Na een felle concurrentie
en aan een bodemprijs. Dit bedrag komt
in de valse statistieken. Een rendement
van 2% op een miljardenomzet is heel
gewoon geworden.
De consumptie is kunstmatig hoog door
de gedwongen lage prijzen om bij dalende
koopkracht toch nog tot kopen te verleiden. Grote omzetten betekenen niets
als men kijkt naar wat overblijft. Daar
bestaan veiligheidshalve géén statistieken
over.

Investeringen zijn uitgesteld of gebeuren
gedwongen. Grotendeels investeringen
van buitenlands kapitaal en aandeelhouders. Vervangen eigen ondernemingen.
Typisch dat bedrijven in moeilijkheden
extra reclame maken en bij lage intresten
zelf investeren om te overleven. Lukt niet
altijd. Tot ze nog armer worden. Investeringen zijn geen indicator van verwekte winsten of welstand.
Een massa vacatures voor hooggeschoolden is veeleer het zoeken naar elitaire en
moeilijk te vinden werknemers.
De rente is vanzelfsprekend laag omdat
de ondernemingsgeest uitsterft. Wie véél
geld heeft, riskeert niets meer en laat
liever anderen werken en intresten betalen. Tot er teveel hetzelfde denken en
het kaartenhuisje ineenstort met een dalende koers der aandelen.
Iedereen kent de mop dat elke Belg over
één miljoen beschikt. De totale rijkdom
gedeeld door de bevolking. Terwijl de
rijkdom bij een kleine groep zit en de
massa steeds meer aan het verarmen is.
Waarvoor dienen de juichende en misleidende berichten over de hoogconjunctuur? Het dom gewaande volk sussen en
koest houden. Hopelijk besluit het dat het
invidueel alleen slecht gaat te midden een
voor enkelen stijgende welvaart.
Als het zo goed gaat, waarom dan al dat
gekrakeel over geldtekort? De bijna dagelijks voorkomende sociale onrust. De
stijgende stress. Een massa mensen worstelt op een kritiek laagtepunt en heeft
zijn kapitaal uit betere tijden op.
Niet te verwonderen dat zulke welvaartsstatistieken steeds uitgaan van de elitaire
categorie. Die de werkelijkheid niet meemaakt.

niet uitgesloten - hebben we hier te
maken met een ernstig deontologisch
probleem. Met dit voor ogen komt de
anonieme getuigenis in elk geval in een
ander daglicht te staan en dringt zich
volgens mij een ernstig onderzoek op.
Naam en adres bij de redactie gekend

Auchan
De heer Jan Defurne kan over de
grens/schreve in het verre West-Vlaanderen zelfs door de warenhuisketen Auchan nog in het Nederlands worden bediend (WIJ, 17 Sept., jl.).
Deze Franse gigant bezorgt de inwoners
uit deze gouw zijn marketingproducten
ook aan huis m keurig Nederlands.
In hun tweetalige hoofdstad (Brussel)
moeten de Vlamingen het sinds bijna een
jaar stellen met een wekelijks, eentalig

zijn voor de verstandelijke vermogens
van zijn toehoorders-volksgenoten.
„Mijnheer" Collignon moet niet zozeer
schouderklopjes verwachten van Waalse
hanen, maar van kiekens en uilskuiken.
Zo maakt hij in de grond de hele francité
belachelijk. Over zo iemand zou vooral
Voltaire zich doodschamen.
Dolf Moors,
Kapellen

^

Frans huis-aan-huisblaadje „Le prix Maxi
GB". Waar zouden ze dat hebben verdiend, samen met hun zes miljoen taaigenoten in dit land? Of moeten ze op nog
meer financieel soelaas voor onze keten
wachten? Of ook op aanhechting bij onze
zuiderburen wachten vooraleer binnenVlaanderen reageert?
XF, Brussel

PS. De redaktie ontvangt graag bneven van lezers.
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheurmand in. De redaktie behoudt zich het recht voor
bneven in te korten en persklaar te maken Brieven
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver verzoekt initialen te gebruiken

On line met de
Volksunie!

Willy Degheldere,
Brugge

De anonieme
getuige
Ik ben leerkarcht in een secundaire school
in Mechelen. Toen ik het verhaal hoorde
van de anonieme „begeleider" van Sémira Adamu moest ik terugdenken aan
een vreemd voorval van enkele jaren
geleden.
Halverwege het schooljaar kwam een
leerling, een uitgesproken Vlaamsblokker, melden dat hij zijn studies voortijdig
stopzette. Hij was namelijk benaderd
door de vreemdelingenpolitie om als bewaker (of begeleider) te gaan werken in
het fort van Walem, een gesloten centrum
voor illegalen. Ik was toen verbijsterd.
Uitgerekend iemand die vanuit zijn politieke overtuiging „vreemdelingen" vijandig gezind is, werd gerecruteerd als
begeleider van vluchtelingen. Als dit systematisch zou gebeuren - en dat lijkt mij
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et Comité Lawaai (WIJ, 24 sept. jl.) telt nogal
wat leden die last hebben van een horecazaak.
Dat uitgaan overlast voor de omwonenden met zich
meebrengt, is niet uit te sluiten, maar je kan wel
trachten hem te beperken. WIJ sprak met Johan
Sauwens, burgemeester van Bilzen.

H

jantjes Verjaardag, Syndrome, Casino, ...
het zijn maar enkele namen van succesvolle kroegen in de Bilzense Brugstraat. Weekeinde na weekeinde is deze
gezellige straat m het hartje van Bilzen the
place to be voor duizenden jongeren uit
de wijde omtrek. Dat al dat uitgaan voor
overlast zorgt, mag duidelijk zijn. Het
Bilzense stadsbestuur doet dan ook al het
mogelijke om de belangen van de bewoners met die van de café-uitbaters te
verzoenen. ]ohan Sauwens is er burgemeester en - in dit geval - koorddanser
van dienst.

voorkoming van overlast. De meest in het
oog springende was de organisatie van
een stewarddienst als vorm van sociale
controle. „Ik ben een nogal hevig voetbalsupporter en de formule van de stewards is daaruit overgenomen. Dat systeem heeft zijn nut, maar het mag niet
overroepen worden. Het probleem was
dat - hoe goed bedoeld ook - de stewards
werden aangetrokken door de cafés zelf
en dat bleek niet altijd een garantie voor
succes. Daarom blijft de aanwezigheid
van politie en rijkswacht noodzakelijk.

De Brugstraat
bruist

STEWARDS
„Bilzen heeft een sterke reputatie op het
vlak van horeca, gaande van de topgastronomie tot het goed tappen van een
pint. Meer dan 200 Bilzenaren werken
voltijds ingeschreven in de horeca. Het
potentieel is er en ook de investeerders
weten dat. Gemiddeld zakken er tijdens
het weekeinde rond de 4.000 mensen af
naar Bilzen." zegt Sauwens, die daar
tegelijk aan toevoegt dat zo'n wekelijkse
overrompeling spanningen met zich meebrengt. Bv. door geluidshinder van het
verkeer: slaande portieren, vertrekkende
wagens, joyriding, ... geen van deze ongemakken is Bilzen vreemd. Maar omdat
de horeca economisch zeer belangrijk is
voor het Demerstadje, wordt naar oplossingen gezocht. „Eén ervan was het
weghalen van de kasseien uit de rijbaan,
zodat er veel minder zgn. 'rolgeluiden'
zijn. Een eenvoudige oplossmg, maar ze
werkt."
Dan zijn er nog de zware basgeluiden,
soms tot enkele honderden meters ver te
horen ... „Daar is Bilzen zeer streng in"
zegt Sauwens. „We verplichten de horeca
een zeer goede isolatie. Maar dan moeten
ramen en deuren natuurlijk dicht blijven,
wat niet altijd gebeurt. Ik tracht er de
hand aan te houden door de nachtvergunningen in risicogebieden niet jaarlijks, maar maandelijks af te leveren. Wie
zich niet aan de afspraken houdt, krijgt
geen nieuwe vergunning."
Ook als de burgemeester er graag een
pint)e gaat drinken? „In dat soort gevallen moet je voldoende gezag en afstandelijkheid hebben om toch te kunnen
ingrijpen. Je moet burgemeester zijn van
iedereen, anders keert de bevolking zich
tegen je."
De geluidsoverlast van verkeer en horeca
blijkt - m.b.t. beheersing - evenwel klein
bier t.o.v. de menselijke overlast: klein
vandalisme, roepen op straat, gevelwateren,... Om ook die overlast in te perken
hebben horeca, politie en rijkswacht en
stadsbestuur de handen in elkaar geslagen, wat concreet leidde tot een 'Actieplan Brugstraat', met daarm een 10-tal,
vrijwillig overeengekomea 'regels' ter

komen. Zeker in de zomer is de kans op
een verstoorde nachtrust immers groot.
Met name de - veelal illegale - 'tuinterrassen' op de achterkoer, vormen een
reëel probleem: mensen slapen meestal
op een kamer aan de achterkant van hun
woning. Mede daarom willen we de grote
feestelijkheden ook gaan beperken tot 2 a
3 per jaar. Je moet de mensen de kans

Maar we zoeken nog steeds naar een
sluitende formule van met-gewapende
sociale controle."
WONEN
Ondanks het drukke uitgangsleven wonen er in de (buurt rond de) Brugstraat
nog mensen, zij het steeds minder. „We
stellen vast dat er leegstand begint te

geven om in hun straat te blijven wonen.
Bovendien: er is weinig zo beweeglijk als
het uitgangsleven. Dat kan zich van de
ene op de andere dag verplaatsen en dan
zit je met een doodse buurt. Daarom is het
belangrijk een evenwicht te zoeken tussen
economisch gewin en bewoning, tussen
overlast en rust. Je moet een afweging
maken en een boven- en benedengrens

zoeken. Niet alle klachten zijn ook gegrond: wie bv. in het centrum komt
wonen, heeft daar niet alleen de voor-,
maar ook de nadelen van."
Biedt een algemeen sluitingsuur geen mogelijkheden? „Nee" zegt Sauwens. „In de
eerste plaats omdat ik vind dat de gemeenten het best over hun eigen situatie
kunnen oordelen. De toestand in Gent of
Leuven is anders dan die in Bilzen. Verder
vind ik dat de mogelijkheid om 's nachts
iets te kunnen gaan eten of drinken bij de
kwaliteit van het leven hoort. Let wel:
zolang je de andere mensen niet hindert."

Als het bier Is
In de man,...
Meer nog dan
muziek
zorgen
cafégangers
met kwade
bedoelingen
voor
nachtlawaai.

,Je mag het ook niet allemaal té pessimistisch zien" besluit hij. „Er zijn ook
mensen die in Bilzen komen wonen omdat de stad ook na 18u. nog leeft. Elders
kent men een stadsvlucht, in Bilzen is dat,
o.m. dankzij een aangename horeca, niet
het geval."
(gv)
c» Volgende week: inspectie!
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De wakkere burger
In een aanbevelenswaardig artikel in het
weekblad Knack (Vliegtuigen zijn oorverdovend, 17 junijl.) staat te lezen dat het
niet nodig Is 's nachts wakker te worden
om ook daadwerkelijk fysieke en psychische hinder te ondervinden van geluidsoverlast. Het citeert de Nederlandse arts
Klaas Altena- „Regelmatige blootstelling
aan geluidspieken van hoger dan 35 decibels, doorbreekt de beveiliging van de
slaap en verstoort de werking van het
immuunsysteem. BIJ hogere niveaus
wordt ook de slaapstructuur zelf verstoord. De gevolgen hiervan kunnen
merkbaar worden in een verminderde
weerstand tegen infectieziekten, en een
verminderd mentaal en lichamelijk functioneren." Nabij luchthavens is de kans op
lawaaioverlast wel erg groot- alleen al rond
Zaventem zouden 150.000 mensen dag
en nacht In meerdere of mindere mate
hinder ondervinden van geluidsoverlast.
Ook zuid-oost Limburg heeft te kampen
met nachtelijke overlast vanuit de lucht
De vliegvelden van Beek (Nederland, nabij
Maastricht) en Bierset (Wallonië, nabij
Luik) liggen op een beperkte afstand van
o.a. Bilzen, Riemst en Lanaken. „In Bilzen
hebben wij voorlopig het meeste last van
de toestellen van de Belgische luchtmacht die naar het schietterrein In
Helchteren moeten
Maar daar zouden de toestellen van Beek
wel eens bij kunnen komen Nu heeft die

luchthaven een landingsbaan die op de
noord-zuld-as ligt en daardoor weinig hinder veroorzaakt In België In Nederland is
die hinder er wel en nu zijn er plannen om
een baan aan te leggen In oost-westelijke
richting. Daarmee wordt de hinder letterlijk geëxporteerd. Studies wezen uit dat
het centrum van Bilzen daardoor geregeld
geluidsniveaus tot 64dBa zal moeten
doorstaan "
De drie gemeenten bundelden hun krachten tegen de plannen en haalden voor de
Nederlandse Raad van State al twee keer
hun gelijk. Ondertussen moet Maastricht
International Airport een nieuw zelfonderzoek uitvoeren, zodat het gevaar,
voorlopig althans, geweken is.
,,ln Nederland luistert men tenminste
naar je klachten" Is de reactie van Jan
Peumans, de burgemeester van Riemst.
„Hier Is dat wel even anders, kijk maar naar
Bierset." Die luchthaven was oorspronkelijk alleen voor militaire doeleinden bestemd, maar wordt nu almaar meer gebruikt voor de burgerluchtvaart. Sinds de
komst van het koerierbedrijf TNT, meteen
30-tal nachtvluchten. Is er voor de omwonenden geen houden meer aan. Ook
Riemst deelt opnieuw in de brokken. Een
aantal bewoners uit de omgeving van
Bierset Is inmiddels naar de rechter gestapt en die heeft een geluidsmeting
bevolen Wat het resultaat zal zijn - en of
daar in het kiesarrondissement van de

federale ministervan Verkeer MichelDaerden ook rekening mee zal worden gehouden - Is nog maar de vraag. Het
verrassende aan de nachtvluchten van
Bierset was overigens dat ze onaangekondigd van start gingen. Even een seintje
naar de Vlaamse buren, kon er blijkbaar
niet af. ,,De voorzitter van de Raad van
Beheer van Bierset, José Happart - Inderdaad: hij - zegt resoluut voor Waals
werk te gaan, beschouwt geluidshinder
als een luxeprobleem en laat de Vlaamse
burger wakker liggen " zegt Vlaams parlementslid Sauwens.
Hij besluit met een minder optimistische
boodschap aangaande geluidshinder.
,, Het wegverkeer is, naast de horeca en de
luchthavens, de meest precaire problematiek m.b.t. geluidshinder. Men voorspelt dat er binnen tien jaar nog eens 30%
meer wegverkeer zal zijn. Het gevolg daarvan zijn meer files, die op hun beurt zullen
lelden tot meer nachtvervoer, ook in de
lucht. Dat IS volgens mij de belangrijkste
vorm van geluidshinder waar honderdduizenden Vlamingen binnen afzienbare
tijd mee te kampen zullen krijgen. Wie het
wegvervoer 's nachts zal willen beperken,
zal meer luchtverkeer krijgen en vice
versa De mobiliteit zal gereorganiseerd
moeten worden. Maar ja het vervoer Is te
goedkoop, met name omdat de milieulasten met verrekend worden."
(gv)
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