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D e lezer weet dat het partijbestuur en de ver

enigde fracties van de Volksunie 'drie wijzen' 

hebben aangeduid om de binnen de alliantie 

VU&ID gerezen moeilijkheden te ondeden, ten

einde voorstellen te formuleren om uit de impasse 

te geraken De drie zijn Paul Van Gremhergen, 

Herman Lauwers en ]an Loones 

De opdracht die deze drie Vlaamse volksver

tegenwoordigers hebben aanvaard is allesbehalve 

gemakkelijk, uiterst delicaat en vraagt een bijzon

der grote omzichtigheid Ze kunnen hun taak 

slechts tot een goed emde brengen wanneer ze in 

alle sereniteit en rust kunnen werken Het is dan 

ook zaak dat elke VU'er - mandataris, bestuurslid, 

militant - hen hulp, steun en vertrouwen geeft 

In die zin heeft het trio tot allen die het wd-

len horen een dringende boodschap gericht Zij 

vragen dat na een lange week van 'ieder zijn waar

heid' nu de tijd genomen wordt om diep en ernstig 

na te denken over de gevolgen van de twisten en 

meningsverschillen Meer bepaald het feit dat de 

achterban in volle verwarring werd gebracht, heeft 

ervoor gezorgd dat het klimaat ongunstig werd 

beïnvloed 

Vanuit die bezorgdheid vraagt het drieman

schap dat allen in de alliantie tijdens de komende 

dagen en weken alle 'mediamomenten' achterwege 

zouden laten „Ze leveren op dit ogenblik geen 

enkele bijdrage tot de interne discussie Een intern 

debat hoort intern te zijn en gevoerd te worden 

binnen de partijstructuren " 

Een echt debat mogelijk maken is inderdaad 

de opdracht van iedereen, de drie vragen dan ook 

dat iedereen die verantwoordelijkheid draagt bin 

nen partij en alliantie deze verantwoordelijkheid 

ook echt opneemt „Verantwoordelijkheid opne

men betekent het geheel willen dragen en met 

zichzelf" IS hun oordeel 

Van Gremhergen, Lauwers en Loones beves

tigen dat hun oproep een signaal is van grote 

bekommernis en van hun overtuiging dat elke 

publicatie, elk interview alleen maar de verwarring 

en de verslagenheid bij kiezers, leden en kaders kan 

vergroten 

Daarom vragen zij het debat te voeren 

„open en eerlijk, maar met volle respect voor de 

inzet van diegenen die ons mandateerden" 

Wl] ondersteunt deze oproep ten volle de 

drie_moeten hun werk naar behoren kunnen doen 

Een bijeenkomst van arrondissementele 

VU-voorzitters en -secretarissen is voorzien op 

maandag 6 november a s , de leden van de VU-

partijraad komen samen op 18 november a.s. 

WIJ is te vroeg 
Omdat de nv Decom de prepress-onderneming waarmee onze 
uitgever samenwerkt, in het Allerheiligenweekend zijn intrek 
neemt in nieuwe gebouwen, is WIJ van deze week al afgesloten 
op zaterdag 28 oktober jl Daardoor is het mogelijk dat sommige 
nieuwsonderwerpen in het blad al door de feiten zijn achter
haald 

wu 

Op de sarcastische en kwetsende wijze 
hem eigen heeft Yves Desmet in De 
Morgen ( Zwanenzang' 26 oktober j l ) 
nog maar eens zijn talenten vergooid 
Natuurlijk is het zijn goed recht zelfs zijn 
plicht - om de politieke toestand, ook 
deze in de alliantie VU&ID, te ontleden en 
van commentaar te voorzien Maar ook 
een commentator van een kwaliteits 
krant, moet voldoende eerlijkheid aan de 
dag leggen by het uitbenen' van zijn 
onderwerp 

Desmet stelt twee vragen (1) Hoe hou je 
enige zinvolheid voor een partij over als 

king reageren Nog maar eens Wij deden 
het reeds verleden week maar het kan 
met genoeg herhaald worden ook voor 
mensen binnen de eigen partij en in de 
alliantie Het kwaadaardige in de vragen 
van Desmet zit hem in het feit dat hij, die 
beter zou moeten weten het VU pro
gramma tot een louter staatshervormend 
project versmalt De commentator doet 
dit opzettelijk om aldus zijn bedenking 
over Bourgeois allure te geven 
Hoe vaak moet herhaald worden dat het 
VU-programma zich NOOIT (en tegen onze 
gewoonte in gebruiken wij hoofdletters) 

Het ene kan niet 
zonder het andere 

ruim negentig procent van je programma 
gerealiseerd IS'' (2) Wat is nog het moti 
verende project van die tien resterende 
procenf De commentator neemt bij 
voorbaat positie in want koppelt de twee
de vraag aan de met vrijblijvende beden 
king ( ) waaj" Geert Bourgeois de 
Volksunie hoofdzakelijk toe wil beper
ken Om zijn vragen kracht bij te zetten 
verwijst Desmet naar het verdienstelijke 
werk dat VU-mensen beginnende bij 
Frans Van üer Eist hebben geleverd aan
gaande de hervorming van de unitaire 
staat 
WIJ willen op deze vragen annex beden-

zich NOOIT tot louter communautaire 
aspecten heeft beperkt Het ging steeds 
en het gaat nog steeds om staatshervor-
mende (eerder om staats- en natievor
mende) betrachtingen en om het installe
ren van een sociaalrechtvaardige maat
schappij Beide pijlers schragen het VU 
progamma van in den beginne, met zo 
maar De ontvoogding van een volk na 
streven kan trouwens op geen enkele 
andere wyze gebeuren dan gelyktydig 
structureel én inhoudelyk hervormend 
Bourgeois (of wie dan ook) zou wat gek 
moeten zyn om het democratisch 
Vlaams-nationalisme tot het louter com

munautaire te versmallen dat zou pas 
politieke zelfmoord zyn want totaal 
tegenstrydig met het gedachtegoed dat 
sinds 1954 door de VU wordt gedragen en 
in tal van congressen werd aangevuld, by-
gesteld en verfynd 
Niet het verwezenlyken van delen van het 
VU-programma is het probleem waar de 
VU aan lydt wel de vervaging van haar 
Identiteit Deze kleuronvastheid veroor
zaakt de gedachte dat het Vlaams-natio-
nalisme geen reden van bestaan meer 
heeft Maar wie denkt dat het verwezen
lyken van het federalisme (of zelfs het 
verwerven van een volledig zelfstandig 
Vlaanderen) voldoende is om een demo
cratische Vlaams-nationale formatie elke 
zinvolheid te ontzeggen, moet bedenken 
dat structuren slechts de voorwaarden 
zyn om ten volle te werken aan de twee
de pyler van het VU-programma Noem 
het de ontplooiing van een ontvoogde 
vrye, levensvatbare identiteitsbewuste 
maatschappy 

Het kan best dat mensen als Yves Desmet 
vinden dat er nog slechts tien procent van 
het staatshervormende VU-programma 
te verwezenlyken valt Wy hebben daar 
echter een andere mening over Omdat in 
België alles communautair is bhjft 
bestendige aandacht noodzakelyk En dit 
met alleen tegenover de francofonie van 
dit land maar ook, en even belangnjk 
tegenover partyen en instellingen voor 
wie de verdere staatshervorming nu maar 

best eindigt of zelfs mag worden terug
geschroefd 
Er zyn in dat verband tal van voorbeelden 
aan te halen Neem de agitatie van Agaiev 
tegen de defederalisering van 
Ontwikkelingssamenwerking, neem de 
verwoede pogingen vanuit Belgicistische 
hoek om terug in te pikken wat (reeds) tot 
de deelstaten behoort, zie hoe met 
publieke steun van het Hof de unitaire 
sportbonden manifest weigeren om zich 
aan de federale structuur van dit land aan 
te passen, zie hoe gepoogd wordt te ver
hinderen dat Vlaanderen zich in Europa en 
in de wereld als een volwaardige deelstaat 
manifesteert enz 

En dan zeggen dat de Volksunie negentig 
procent van haar programma heeft vol
tooid Een beetje Wetstraat-watcher zou 
toch beter moeten beteri 
De Volksunie kan na 45 jaar labeur met de 
nodige voldoening op tal van verwezenly-
kmgen terugkyken, een groot gedeelte 
van haar staatsvormend project is inder
daad verwezenlykt 
Mogen wy ook twee vragen stellen? Wie 
beter dan de democratische Vlaams-
nationalisten kan zich bezighouden met 
het verderzetten en voltooien van het 
staatsvormende project voor Vlaanderen"? 
En bekommert zich gelyktydig over het 
sociale luik van dit project? Want het ene 
kan met zonder het andere 

Maurlts van Liedekerke 



voeren en het OCMW 
Frieda Brepoels vraagt dat de Bestendige Deputatie 

van Limburg de rechtstreekse verkiezing van de 

OCMW-raad in Voeren zou vernietigen. Zoals dit 

blad al meldde op 22 juni II. konden de EU-

stemgerechtigde Voerenaars wél een stem uitbrengen 

voor de gemeenteraad, maar niét voor de OCMW-

raad. Het gevolg daarvan was dat in Voeren de 

gemeenteraad een Vlaamse meerderheid kreeg, maar 

dat datzelfde niet gebeurde met de OCMW-raad. 

Brepoels beroept zich op de bestaande wetgeving om de 

resultaten nietig te laten verklaren en wil dat er in 

Voeren een nieuwe verkiezing van dé OCMW-raad 

komt In Voeren zelfheeft eerder al één Nederlandse 

inwoner klacht ingediend bij de Raad van State. 

Hoezo 
'uiteraard'? 

„Uiteraard zitten er flini< minder vrouwen in de cel dan 
mannen " 

Ceiezen in een artil<el van Caroline Vandenreyt in Het 
Belang van Limburg van 26 ol<tober 2000, 

• DOORDEWEEKS • 

Nogal wat jongeren zou
den wekelijks spelen op een zgn. slot-
machine, een soort jackpot waarmee 
geld te winnen, maar vooral te verlie
zen valt. 

Een kwart van de 
gemeenteraadsleden is van het vrou
welijke geslacht. 

Dagelijks vallen in België 
zon vier verkeersdoden. Het gros van 
de verkeersovertredingen bestaat dan 
weer uit overdreven snelheid. Die is 
dan ook het gemakkelijkst vast te stel
len. 

' DIscriminatieonderzoek 
van de week' in De Morgen: goed 40% 
van de holebi's heeft wel eens te kam
pen met opmerkingen die ze zelf als 
vervelend ervaren over hun sexuele 
geaardheid. Grovere vormen van 
geweld, zoals fysieke agressie, zijn 
beperkt. 

Freddy Willockx zal 
trachten te klaren waarin niemand de 
jongste 55 jaren in geslaagd is: verzoe
ning tussen 'wit' en 'zwart'. WIJ wenst 
hem veel succes. 

Vanzelfsprekend wist u 
het al: Peter De Roover is de nieuwe 
voorzitter van het OW. WIJ wenst hem 
veel succes. 

Je dreigt het wel eens te 
vergeten, maar apothekers zijn ook 
maar gewone pillendraaiende commer-
canten: vier op vijf onder hen geeft 
geen goedkoper, maar evenwaardig 
geneesmiddel mee. Zelfs niet als de 
arts dat voorschrijft. 

Gezien de communicatie 
van Lernout en Hauspie in het West-
Vloms schijnt te gebeuren heeft de 
onderneming weer niet kunnen voor
komen dat negatieve persberichten 
het aandeel steeds verder de dieperik 
injagen. 

Nieuw licht in het 
dopingonderzoek: wielrenners die hun 
haar kleuren of zich helemaal kaal sche
ren doen dat niet om hip te zijn, maar 
om te vermijden dat men doping op
spoort via het onderzoek van haren. En 
u, mijnheer Hugo S.? 

Tot Slot: behoort u tot 
het soort van mensen voor wie 
'Miljonair Magazine' is geschreven, of 
leest u het alleen maar... 
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VAUDEVILVOORDE 

De vertoning die in Vilvoorde wordt 
opgevoerd begint hallucinante vormen 
aan te nemen. Wie bedriegt wie? Wie 
liegt? Gaat het echt om een valstrik door 
het Vlaams Blok gespannen? Omdat niets 
uitgesloten is, is het ook allemaal moge
lijk. Eén zaak is zeker: de ambities van 
Jean-Luc Dehaene (CVP) om in Vilvoorde 
burgemeester te worden waren zo hoog 
gesteld dat zowat alles goed was om er 
aan te voldoen, 't Kleinste kind weet dat 
iemand die door blinde ambitie wordt 
verteerd rare, zeer rare sprongen kan 
maken. En daartoe zijn zowel Dehaene als 
Willy Courtois (VLD) in staat. 
Dat het overmoedige Vlaams Blok van 
deze verziekte toestand misbruik zou 
maken lag voor de hand, sommige 
Blok'ers hebben een speciale neus voor 
kwalijke intriges en ruiken erg vlug waar 
ze moeten zijn. Ze enten zich graag op 
stinkende wonden. Of Blok-verkozene 
Rita Van Dam nu uit eigen beweging stap
pen richting CVP overwoog dan wel dat 
ze door haar plaatselijke partijafdeling 
werd uitgestuurd, doet niets ter zake. Feit 
is dat dame ofwel haar diensten van over
loper heeft aangeboden ofwel een val
strik wou spannen. In beide gevallen gaat 
het om laakbare feiten. 
De vaudeville van Vilvoorde levert het 
zoveelste bewijs dat politieke loodgieterij 
een veelverspreid kwaad is. Twee rand-
bemerkingen toch: 

(1) de man die alleen van Groot-
Brittanniè geen voorzitter van de 
Europese Commissie mocht worden, 
dreigt nu - zoals al zijn geestelijke en pro
fessionele voorgangers - het vagevuur; 

(2) de VB'ster Van Dam heeft blijkbaar 
een veelbeschreven strafblad: zou dat 
ook zo plots in alle kranten hebben 

gestaan als niet een politiek zwaarge
wicht als Dehaene, maar iemand anders 
in de zaak betrokken was? 

2000 VERKEERSDODEN 
NIET BELANGRIJK? 

Commissaris Liikanen, in de Europese 
Unie bevoegd voor Ondernemingsbeleid, 
wil de door de Commissie al lang aange
kondigde verplichte veiligheidstests om 
de veiligheid van autobumpers te verho
gen terugschroeven. Europees parle
mentslid Ndly Maes (VU&ID) vindt zulks 
onaanvaardbaar. 

De Commissie pakte in maart van dit jaar 
uit met een ambitieus plan om op basis 
van 6 pijlers de veiligheid op de weg dras
tisch te verbeteren. Eén van de strategi
sche doelen was om vier beproefde vei
ligheidstests verplicht te stellen voor de 
automobielindustrie om in de Europese 
Unie zo mogelijk tot 2000 levens per jaar 
(53 voor België) te redden. Nu wil 
Liikanen de proeven enkel een vrijwillig 
karakter geven. Zo ondergraaft Liikanen 
de visie van de Commissie om de veilig
heid voor de zwakke weggebruikers 
maximaal te verhogen. Nochtans ant
woordde diezelfde commissaris op de 
vragen van Nelly JMaes als volgt: „De 
beperking van letsel is een doel dat geen 
compromis verdraagt, maar er moet wel 
gezocht worden naar de beste technische 
oplossing die overeenkomt met de huidi
ge stand van kennis." 
Deze commissaris bevestigde dat Europa 
het verst gevorderd is wat betreft de 
genoemde technische veiligheidstests. 
Het lijkt er echter op dat Europa vanuit de 
angst zichzelf in een positie van concur-
rentiebenadeling te plaatsen, ze de tests 
niet als eerste wil invoeren. Neüy Maes 
zal de Commissie hier blijvend over 

M * . 

Lernaut & 

Hauspie: het 

eind van wat 

nooit een 

imperium is 

geworden? 

bevragen omdat de veiligheid, vooral van 
de zwakke weggebruikers, zeer belang
rijk is. Ze doet dit samen met de organi
satie European Transport Safety Council. 
Beiden stuurden een kritische brief aan 
Romano Prodi, de voorzitter van de 
Commissie. 

TURKIJE HEEFT WEET 
VAN FOLTERINGEN 

Er zijn verschillende ernstige berichten 
over foltering en mishandeling in Turkije, 
niet alleen uit Koerdistan, maar ook uit 
andere delen van de kandidaat-lidstaat 
voor de Europese Unie. 
Met dit late antwoord op een europarle
mentaire vraag van Bart Staes (VU&ID) 
erkent de Raad van Europa „bezorgd te 
blijven over de mensemechtensituatie in 
Turkije". Met name de detentie door vei
ligheidstroepen blijkt een reden tot 'bij
zondere bezorgdheid'. 
In Turks Koerdistan kan de gevangenhou
ding door de veiligheidstroepen worden 
verlengd tot tien dagen. Tijdens zulke 
lange perioden zonder contact met de 
buitenwereld, vaak ook zonder recht op 
een advocaat, lopen de gevangenen vol
gens de Raad het risico gefolterd en mis
handeld te worden. De Turkse regering 
erkent dat foltering plaatsvindt en 
beweert een aantal maatregelen te heb
ben genomen om, ,een eind te maken aan 
het gebruik van folteringen". Het moet 
één van de eerste keren zijn dat Turkije 
toegeeft weet te hebben van folterpraktij
ken ... 

Staes stelt overigens vast dat de situatie in 
Turkije nog steeds niet is verbeterd. Een 
jaar geleden, half oktober '99, zei com
missaris Günther Verheugen dat „er ern
stige tekortkomingen zijn op het gebied 
van de mensenrechten en de bescher
ming van minderheden". Marteling was 
weliswaar geen systematische, maar toch 
een wijdverbreide praktijk. De aanhou
dende schending van de mensenrechten 
roept volgens Staes vragen op over de wil 
van Turkije om werkelijk een politieke 
oplossing na te streven voor de 
Koerdische kwestie. Het verwondert 
Staes dan ook dat de Raad zich ertoe 
beperkt „de situatie te blijven volgen en 
Turkije ertoe aan te zetten al het nodige 
te doen om te komen tot een volstrekte 
naleving van de mensenrechten". 
Indien de Europese Unie en secretaris
generaal Javier Solana werk willen 
maken van een doortastend 
GemeenschappelijTc Buitenlands en 
Veiligheidsbeleid, dan moeten ze de 
Turkse regering uitdrukkelijker op haar 
verantwoordelijkheid wijzen inzake men
senrechten en de rechten van minderhe
den. En niet zoals nu de zaken betreuren, 
maar verder de andere kant uitkijken... 

2 november 2000 



Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, gij moet het mij niet kwalijk nemen dat ik 
deze rubriek deze week niet wil vullen. Ik stel niettemin vast dat 
alles in beweging is. Gezien mijri brief op donderdag 26 oktober 
al moest binnen zijn, zou veel van wat ik wilde zeggen trouwens 
achterhaald zijn. 

Ik had mijn gezond boerenverstand willen aanwenden om tegen 
sommige mensen uit te leggen dat het zingen van de Vlaamse 
Leeuw dan misschien wel achterhaald is, maar dat gij trouwe 
VU'ers niet kunt verplichten het achterwege te laten omdat het 
deel uitmaakt van hun natuur. 

Ik had willen uitleggen dat gij met twee moet zijn om elkaar beter 
te leren kennen. 
Ik had ook willen uitleggen dat het hoe dan ook niet verstandig is 
- onder welke omstandigheden ook - om openlijk mededelingen 
te versturen waarin gij vraagt dat twee van uw gewezen voorzit
ters best zo snel mogelijk opstappen. Hun mandaten achterla
tend. 

Ik had willen herinneren aan een incident in Mechelen waar bij 
uwen gewezen kopman Gabriels bijna aan zijn ogen te zien was 
dat hij bij de blauwen ging. 

Ik had willen vragen om geen mensen te kwetsen die voor u bal-
lekes maken en poetsen omdat ze in u en in uw project geloven. 
Ik had willen zeggen dat wanneer gij een nota voorlegt aan die 

mensen die u in huis hebben opgenomen, gij moet vermijden 
daarin tientallen keren het woord 'moet' te zetten. Zeker wan
neer uw 'basis' niet groter is dan enkele honderden. 
Ik was zinnens erop te wijzen dat het niet goed is wanneer direct 
betrokkenen beslissingen moeten nemen die niet alleen hun idee, 
maar ook hun arbeidssituatie aanbelangen. 
Ik had willen nuanceren door te stellen dat het inderdaad zo is dat 
heel veel mensen gewoon niet wakker liggen van fiscale autono
mie. Wat niet wil zeggen dat gij niet moet proberen dat erbij te 
nemen. 

Ik had zoveel willen zeggen, vriend schrijvelaar. 
Uw verweesde. 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS • 

LIJSTVOLGORDE STEEDS 
MINDER BELANGRIJK 

Een kleinschalig onderzoek van de afde
ling Politologie van de faculteit van de 
Sociale Wetenschappen aan de KUL heeft 
uitgewezen dat de halvering van de lijst-
stem geen grote gevolgen heeft gehad 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Om de burger meer inspraak te geven in 
het democratisch gebeuren stemde de 
Kamer op 26 juni 11. een wet 'tot de 
beperking van de helft van de devolutie-
ve kracht van de lijststemmen'. In men
sentaal houdt dit in dat het effect van de 
lijststem gehalveerd werd. De wet werd 
vooral goedgekeurd met het oog op par
lementaire verkiezingen, waar de lijst
volgorde zeer belangrijk is en het dus de 
partijen zijn die bepaalden wie veel en 
wie minder kans maakte op een zitje in 
één van de parlementen. Tussen 1919 en 
1999 slaagden bv slechts 0,6% van alle 
Kamerleden erin verkozen te raken door 
het doorbreken van de lijstvolgorde. 
Het KUL-onderzoek betrof de provincie 
Vlaams-Brabant. Die leunt in haar geheel 
het dichtste aan bij 'gemiddeld 
Vlaanderen'. De nieuwe wet zorgde er op 
8 oktober jl. alvast niet voor dat er spec
taculair meer voorkeurstemmen werden 
gegeven. Dat kan ook moeilijk anders; 
lokale verkiezingen zijn al jarenlang bij 
uitstek het moment om op een persoon 
en niet op een partij te stemmen. Vooral 
kandidaten van traditionele partijen, die 
vaak bestuursverantwoordelijkheid dra
gen, mogen rekenen op een groot aantal 
voorkeurstemmen. 79,02% van de voor 
VU&ID uitgebrachte stemmen gingen 
naar personen. 

Tweede vraag is of de lijstvolgorde min
der doorweegt? Ja: de nieuwe wet zorgt 
ervoor dat nu 75% van de gemeenteraads
leden geen lijststemmen nodig heeft om 
rechtstreeks verkozen te worden. In 1994 
was dat 'slechts' 66%. Toch deze bemer
king: het belang van de plaats op de lijst 
mag niet geminimaliseerd worden. 
Kandidaten die hoog op een lijst staan, 
lopen vaak ook meer in de kijker en krij
gen daardoor meer voorkeurstemmen. 
Voorts is de lijstvolgorde van groot 
belang bij het bepalen van de opvolging. 

DE SYMBOLEN VAN FC 
HEERENVEEN 

Ondanks het feit dat het zich niet heeft 
kunnen plaatsen voor een volgende 
ronde van de Champions League is 
Heerenveen een ploeg naar ons hart. Niet 
alleen omdat bestuur en spelers het prin
cipe 'klein maar dapper' huldigen, maar 
vooral omdat de club haar Friese wortels 
nooit heeft verloochend. En dat uit zich 
in vele kleine details: de inburgering van 

'vreemde' spelers via gastgezinnen in de 
samenleving, het aanleren van de taal als 
integratiemiddel, het niet verwaariozen 
van onderwijs en de aandacht voor ande
re activiteiten naast het voetbal. Verder 
blijven bestuur en spelers apetrots omdat 
Heerenveen 'de mooiste truitjes van 
Nederiand' draagt en ook dat lieten de 
matchen op TV zien: het knalrode plom-
penblad en de blauwe banen op het witte 
veld. Voor wanneer een Vlaamse of 
Waalse ploeg die de cultuureigen symbo
len op haar truitjes draagt? Het Friese, 
maar niet alleen het Friese, voorbeeld 
geeft aan dat met symboliek echt niks mis 
is... 

Was hij niet de 

sneiste, 't blijft 
zonder meer de 

aiiergrootste... 

lA iat werd er besproken tijdens de partijbijeenkomst in De 
Panne (20-21 oktober jl.), waaraan leden van het 

partijbestuur, de parlementaire fracties en nadien ID21, 
deelnamen? Een overzicht. 

Nood aan bezinning 
Tijdens de partijbijeenkomst legde Inet 
Dagelijl<s Bestuur (voorzitter, ondervoorzit
ters, secretaris en penningmeester) een 
voorstei ter discussie voor. Daarbij werd een 
aantai doelstellingen vooropgesteld. Zo 
drong liet Dagelijks Bestuur (DB) aan op liet 
,,verhogen van de operationaliteit van de 
alliantie VU&ID." in die zin werd aangestuurd 
op liet fusioneren tot één formatie, mogelijk 
onder een andere naam. Dat voorstel, net 
zoais de andere, bleek niet te nemen of te 
laten, een verregaandere integratie tussen 
VU en ID behoorde eveneens tot de moge
lijkheden. Er werd ook een lans gebroken 
voor het vernieuwen en versterken van de 
lokale besturen, voor het bijsturen van het 
inhoudelijk project en voor een krachtdadi
ger communicatie naar de buitenwereld, 
inhoudelijk, zo stippelde het DB uit, zou 
rond vijf kernthema's gewerkt worden: een 
onafhankelijke natie in Europa, solidariteit 
hier en elders, een gastvrij Vlaanderen, goed 
bestuur en inspelen op de noden van de 
moderne samenleving zoals het mogelijk 
maken van arbeid, gekoppeld aan vrije tijd 
en zorg voor het gezin. Verscheidene bron
nen bevestigen dat het DB niet gewaagde 
van een rangorde van thema's, alle inhou
delijke accenten zouden aldus gelijkwaardig 
aan bod komen. Wei werd uitdrukkelijk 
gepleit voor nieuwe, operationele structu
ren en een aangepast organigram. 

Op basis van deze voorstellen ontstond een 
soms gemoedelijk, nu eens geanimeerd, dan 
weer ghmmig debat, in feite konden een 
viertal pistes worden onderscheiden: het 
voorstel van het DB behouden, alles laten 
zoals het nu Is of het status-quo, samen in 
groep opgaan in een andere partner (lees 
partij) of evolueren naar het links-liberaiis-
me. Uiteindelijk werd gestemd voor of tegen 
het voorstel van het DB, wat leidde tot 17 
stemmen voor, 17 tegen, 2 onthoudingen 
en 1 blanco. Op dat moment was het reeds 
vrijdagavond en leek het erop alsof men het 
bij een, althans voorlopig, status-quo zou 
houden. 

Een groep lD2l'ers, die 's avonds uitgeno
digd was, kwam evenwei olie op het vuur 
gooien. De groep las een tekst voor die over 
het algemeen vol onbegnp werd aange
hoord. Er werd de partij verweten een aan
tal ID-initiatieven (openstellen burgerlijk 
huwelijk voor holebi's) stiefmoederlijk te 
behandelen, het oppositievoeren van VU in 
de federale kamer werd als een ,,goedkoop 
politiek spel" bekritiseerd, de partij werd 
opgedragen te 'deconfessionaiiseren' of het 
communautaire thema naar de achtergrond 
te verwijzen. De naam Volksunie, zo kloegen 
de iD'ers aan, doet ons project de das om, 
het is niet meer dan een ,,loodzware erfe
nis", vandaar dat het zingen van de Vlaamse 
Leeuw best zou uitblijven. 

Zich baserend op de theorieën van de socio
loog Luc Huysse, beweert ID21, oh Ironie, 
dat er voor de 'kleintjes' geen plaats meer is 
op het politieke toneel en men daarom 
beter beslist tot het vormen van twee of 
drie grote partijen. 
Het hoeft geen betoog dat deze 'tussen
komst' van ID het verder verloop van de bij
eenkomst bemoeilijkte Het debat tussen de 
VU'ers onderling verplaatste zich naar het lij
men van de brokken met ID21, wat tot de 
zaterdagmiddag duurde, tot de ID'ers beslo
ten dat ze het met zo hadden gemeend en 
vroegen hun tekst binnen hun bestuur 
opnieuw te bespreken. Daarna mandateerde 
de vergadering het DB een groep van 
bemiddelaars aan te stellen. Twee dagen 
nadien gingen de poppen aan het dansen 
op de vloer van de media 
Welke de uitkomst van deze gebeurtenissen 
ook moge zijn, een moment van bezinning 
en rationeel overleg, los van persoonlijke 
overwegingen, aversies of ambities, is nood
zakelijk. Er mag hierbij aan hennnerd worden 
dat geen enkele VU'er - voor het bezoek van 
ID - de samenwerking tussen VU&ID uitdruk
kelijk in vraag stelde. Bovendien is ongeduld 
een slechte raadgever. Wie had gedacht dat 
de alliantie in luttelle twee jaar tijd electora
le gensters zou siaan^ Geef een dergelijke 
moeilijke oefening - denk aan het samen
gaan tussen een partij en een beweging -
een kans en wat tijd Het is op zich bemoe
digend dat VU&ID onder deze benaming in 
talloze gemeenten naar de gunst van de kie
zer dong. Eerst uitgaan van eigen mogelijk
heden is de beste waarborg op een toe
komstproject, in welke richting en met 
welke partners dat project ook moge evolu
eren. 

(evdc) 
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T n een vorig nummer werden de uitgangspunten 
van de VU&ID-voorstellen ter iiervorming van iiet 

sociaal statuut der zelfstandigen uiteengezet Deze 
stelregels zijn: neutraliteit en specificiteit, versterking 
van de solidariteit en een aantrekkelijker statuut 
Hieronder lichten we drie (van de twaalf) voorstellen 
toe die Kamerlid Danny Pieters uitgewerkt heeft. 

De huidige 
regeling m.b.t. 

de pensioen
geiden heeft 

tot gevolg dat 
een groot aan
tal zelfstandi
gen, een pen

sioen geniet 
waarvan het 
bedrag lager 
ligt dan wat 

als bestaans
minimum 

wordt voorop
gesteld 

4 

1. Gelijke behandeling van alle ingezete
nen inzake gezondheidszorg en gezinslas-
ten. 

Er is geen reden meer om de kostencom-
penserende regelingen inzake gezond
heidszorg en gezinslasten nog per 
beroepsgroep in te richten Enkel onei
genlijke redenen kunnen oorzaak zijn van 
het feit dat er geen vooruitgang is 
geboekt in de universalisering van de 
sociale verzekeringsregelingen. Bijvoor
beeld sommige organisaties dreigen 
door de uitvoering van deze regelingen 
hun machtspositie te verliezen en zijn 
daarom gekant tegen deze hervorming. 
Een beschaafd land laat daardoor zijn 
beleid echter met bepalen, zeker met als 
het gaat om achterhaalde discrimineren
de toestanden. 

In brede kring is men het erover eens dat 
de gezondheidszorgverzekering en de 
gezinsbijslagregelmgen gelijk moeten gel
den voor alle patiënten. Bznny Pieters 
stelt dat wanneer de weerstanden tegen 
universalisering toch te sterk blijken, de 
gelijkschakeling binnen de afzonderlijke 
professionele regelingen gerealiseerd 
moet worden De ziekenfondsen becijfe
ren de uitbreidingskost van de sociale 
dekking der gezondheidszorgen voor alle 
(inclusief kleine) risico's op maximaal 

3,5 miljard fr Er zijn twee manieren waar
op de uitbreiding kan gebeuren, ofwel 

minstens 389-461 fr. Een zelfstandige met 
een lager inkomen betaalt dus bijdragen 
die zijn berekend op dit minimum. Wie 
een inkomen heeft tussen 389 461 fr en 
1.889 218 fn betaalt een extra forfaitaire 
bijdrage van 1 200 fr (te indexeren) Het 
inkomen tussen 1.889.218 fr. en 
2.763.437 fr wordt belast aan 12,27% 
met een extra forfaitaire bijdrage van 
2.400 fr. (te indexeren) Boven deze 
grens hoeft geen bijdrage betaald te wor
den. 

Hervorming 
in 12 stappen 

door een universalisering van de ziekte
kostenverzekering, ofwel door de een
voudige uitbreiding van de verplichte ver
zekering met de kleine risico's. Naarge
lang het geval zal dit een grotere of meer 
beperkte daling van de kost voor gezond
heidszorg bij zelfstandigen met zich mee
brengen. De opheffing van de discriimna-
ties kunnen zo op 3,2 miljard fr geschat 
worden. 

2. Afschaffen van de degressiviteit van de 
huidige bijdrageregeling en invoering 
van proportionele bijdr^en met een 
afschaffing van de plafonds inzake bijdra
gen; resulterend in een strikter handha
ven van het equivalentiebeginsel. 
De zelfstandige in hoofdberoep betaalde 
in 1999 een bijdrage van 16,7% op zijn 
bruto inkomen, tot de grens van 
1.889 218 fr Vermoedelijk bedraagt ech
ter het inkomen van de zelfstandigen 

Het pijnpunt in het huidige sociaal sta
tuut is de zwakke band tussen bijdrage en 
uitkering. De huidige inkomensgerela-
teerde bijdrage resulteert veelal in een 
prestatiebedrag dat niet in verhouding 
staat met het inkomen Arbeidsonge-
schiktheids- en faillisementsuitkeringen 
zijn forfaitair. Ook bij de pensioenen voor 
zelfstandigen kan men bijna spreken over 
'forfaitaire' uitkeringen. Op deze wijze 
wordt de zelfstandige onvoldoende aan
gespoord om bij te dragen aan de sociale 
zekerheid der zelfstandigen. Bovendien 
kent Belgiè een systeem van degressieve 
bijdragebetaling, waardoor een zelfstan
dige relatief minder bijdraagt tot een sys
teem naarmate hij meer verdient. De las
tendruk IS relatief hoger op de laagste en 
middeninkomens en lager op de hogere 
inkomens die bijgevolg makkelijker aan
vullende regelingen kunnen aangaan. 
Danny Pieters is dan ook voorstander om 

Eerste stap naar voedselveiligheici 
Voedselveiligheid staat of valt met de organi
satie van strenge controles op alle schakels 
van de voedselketen Zo verklaarde europar-
lennentslid Bart Staes (VU&ID) bij de goedkeu-
nng van het verslag-öow/s over het Witboek 
Voedselveiligheid Overheidsinitiatief en 
samenwerking zijn volgens hem de twee sleu
telwoorden 
Staes juicht toe dat voedselveiligheid eindelijk 
een prionteit is geworden op de verschillende 
beleidsniveaus „Der Mensch ist, was er isst" 
waren trouwens de eerste woorden van z'n 
maidenspeech over de Belgische dioxinecnsis 
in het Europees Parlement Verslaggever 
Bowis gebruikte ze ook voor z'n toelichting 
De opnchting van een Europese Autoriteit 
voor Voedselveiligheid stond centraal bij de 
bespreking Daardoor verschoven de andere 
79 voorstellen uit het Witboek Voedselveilig
heid een beetje naar de achtergrond 
Bart Staes ,,Het waarborgen van de voedsel

veiligheid staat of valt met het door de over
heid organiseren van sterke controles En die 
controles zijn zo sterk als de zwakste schakel 
Als de zwakste schakel breekt, dan valt de 
controle als een kaartenhuisje in elkaar" 
Het Vlaamse europarlementslid benadrukte 
de nood aan een goede samenwerking van 
alle controlediensten In dit opzicht betreurde 
Staes dat de farmaceutische inspectie in de 
Belgische federatie met of nauwelijks wordt 
betrokken by het Federaal Agentschap voor 
Voedselveiligheid Ervanng leert immers dat 
gesjoemel met diergeneesmiddelen vaak 
mee aan de basis ligt van voedselschandalen 

EERSTE STAP 
Het verslag-Bowis stelt duidelijk dat de Euro
pese Autoriteit voor Voedelselveiligheid ver
antwoordelijk IS voor risicoanalyse De instel
ling kan volgens Staes enkel een sterke part
ner worden indien ze in de loop van de 

komende jaren een degelijke reputatie 
opbouwt Daar dragen met zozeer wetten en 
regelgeving toe bij, maar vooral wetenschap
pelijke integriteit, academische topkwaliteit, 
onafhankelijkheid en transparantie Het EP-lid 
pleitte ervoor om ook de minderheidsstand
punten te publiceren omdat „wetenschap 
met statisch is, maar steeds in beweging, 
zoals het debat over de zes Amerikaanse hor
monen voldoende heeft bewezen " 
Staes wil het 'rapid alert system' uitbreiden 
tot alle aspecten van voedselveiligheid zonder 
te wachten op de nieuwe autoriteit Ook de 
snelle invoenng van een positieve lijst met 
toegelaten producten voor diervoeders is 
essentieel Hij wees er tenslotte op dat de 
goedkeunng van het Witboek Voedselveilig
heid slechts een eerste stap is Het wordt nu 
uitkijken naar de concrete voorstellen van de 
Europese Commissie om het consumenten
vertrouwen volledig te herstellen (fv) 

de huidige bijdragebetaling te vervangen 
door een proportionele bijdrage: eenzelf
de percentage toepasselijk op alle inko-
mensschijven, net zoals bij de werkne
mers Ook de bijdrageplafonds kunnen 
opgeheven worden. Het herverdelend 
effect voor de lage en middeninkomens 
verbetert hierdoor. 

3. Invoering van een bijdr^edrempel en 
progressieve afschaffing van het mini-
mumpensioen; vervanging van de huidi
ge vrijstellingsregeling door een bijdrage
betaling door het OCMW. 
Een derde maatregel die Kamerlid Pieters 
voorstelt heeft betrekking op de bijdrage
drempel voor zelfstandigen. Momenteel 
wordt een bijdrage berekend op het 
minimum van 389.461 fr. Indien de zelf
standige deze minimumbijdrage niet kan 
betalen omwille van veriies of geringe 
winst kan hij een vrijstelling van bijdrage 
aanvragen bij de Commissie voor de Vrij
stelling van Bijdragen (CVB). Zoniet zijn 
de bijdragen in alle geval verschuldigd. 
VU&ID is voorstander van een bijdrage-
drempel, maar op een andere manier dan 
vandaag. Vooreerst is het aangewezen de 
CVB af te schaffen, omwille van haar 
ondoorzichtigheid. Beter is een mini
muminkomen voor zelfstandigen te han
teren gelijk aan het bestaansminimum 
Op dit inkomen is de proportionele bij
drage verschuldigd. Indien de betrokke
ne niet in staat blijkt aan zijn bijdragever
plichting te voldoen, kan het OCMW de 
verschuldigde bijdrage aan het RSVZ 
betalen. Deze werkwijze zou de reéle 
minima van de uitkeringen veilig stellen 
voor de toekomst én tegelijk misbruiken 
tegengaan. 

Er moet ook aandacht gaan naar het mini-
mumpensioen in geval van een volledige 
loopbaan. De huidige regeling m b t. de 
pensioengelden heeft tot gevolg dat een 
groot aantal zelfstandigen, een pensioen 
geniet waarvan het bedrag lager ligt da i j i 
wat als bestaansminimum wordt voorop^"'*" 
gesteld. De minimumpensioenen moeten 
omhoog ten einde de oudste zelfstandi
gen een degelijk menswaardig inkomen^, 
te waarborgen Wel zou voor de jaren n|̂ |̂_ 
1984 deze verbeterde minimaregeliI)lf^* 
niet doorgevoerd worden indien 4 ^ . , 
betrokkenen voor deze jaren zelf arbeids-' *" 
inkomsten opgaven die duidelijk onder 
het dan geldend bestaansminimum lagen. 
Voor de activiteitsjaren na de voorgestane 
hervorming zouden de minimumpen-
sioenrechten volledig opgeheven kunnen 
worden, met het oog op het doorvoeren 
van het equivalentiebeginsel. 

Ob/fD 

Wordt vervolgd. 

'=• if-
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T^ e botsing tussen Israël en Palestina staat weer hoog 
op de agenda. Met de vraag hoelang de twist tot 

een 'regionaal conflict'beperkt kan blijven. Hoe kon het 
opnieuw zover komen en bestaan er remedies voor 

een oplossing? 

Alleen als in München atleten sterven of 
de petroleumprijs de pan uitswingt 
maken we ons zorgen over het conflict 
tussen Israël en zijn Arabische buren. 
Deze Europese afzijdigheid is zorgwek
kend, in die mate dat we door onze im
pliciete en indirecte steun de groei naar 
democratie en moderniteit in de Arabi
sche wereld steeds moeilijker maken. 
Immers, Israël is niet denkbaar enkel en 
alleen met Westerse steun, maar nog 
meer is Israël de vooruitgeschoven post 
van de Westerse cuhuur Sinds Teheran 
de sjah tot groot jolijt van Europese stu
denten uitrangeerde, blijven er nog wei
nig sporen van moderniteit over in het 
Midden-Oosten. Het nieuwe Israël, dat in 
1948 ontstond blijft nu eenmaal het land 
van Europese migranten, gesteund door 
stevige lobby's in Washington en Brussel. 

ISRAËL ALS STAAT 

Misgunnen wij Israël bestaansrecht? 
Geenszins, alleen stellen we ons vragen 
bij de wijze waarop het zijn status van 
'uitverkoren volk' misbruikt ten nadele 
van burgers die ook door de Arabische 
grootmachten vaker misbruikt zijn dan 
een volk kan dragen. Het feit dat Palestina 
en vooral de Palestijnen nog steeds in het 
ongewisse blijven over hun bestemming 
als volk moet iedereen verontrusten. 
Men kan er niet aan voorbij dat Israël, 
omwille van een eeuwig zwervend 
bestaan, pogroms en uitsluiting in de 
ogen van de toenmalige grootmachten, 
recht kon laten wedervaren op het oude 
erfland. Schuldaflossing, herstelbetalin
gen vanwege Duitsland konden immers 
weinig meer zijn dan pleisters op een 
houten been. De eigen staat mocht er dus 
komen. Eretz Israël was bewoond en niet 
zo armoedig als men het graag voor
houdt. Noch het oude, vervallen Turkije, 
noch de mandaathouders hadden er 
belang bij de bewoners van voor 1948 
wijzer te maken dan ze waren. Het gevolg 
was dat de Zionisten, die vanaf het einde 
van de 19de eeuw in dit gebied naar het 
herstel van het oude koninkrijk Israël 
kwamen zoeken, de enige groep was die 
de westerse wereld kende en er vooral de 
techniek en cultuur van meedroeg. Zio
nisten waren bijna altijd ook erudieten, al 
waren ze bereid in het maquis te strijden. 
Maar hun opvattingen waren modern, 
niet zelden communistisch. Vanaf 1919, 
toen Frankrijk en Engeland de resten van 
het Ottomaanse rijk definitief verdeelden 
in mandaatgebieden, kwam de stroom 
nog sneller op gang. Eenmaal gebleken 
was dat Sfaün de joden ook niet echt in 
het hart droeg en Duitsland begon met de 
oplossing van het zogenaamde Joden-
vraagstuk, was de uitwijking van joden 
uit Europa niet meer tegen te houden. De 

VS en Israël waren uitverkoren bestem
mingen, al waren de Britten niet zo opge
zet met de nieuwkomers in hun mandaat
gebied. Terrorisme van joodse strijders 
was het antwoord. De burgerlijke elemen
ten trokken naar de VS en hoe meer eigen 
middelen ze meebrachten, hoe beter Het 
is overigens deze constellatie die ons 
moet hoeden voor eenduidige voorstellm-
gen, als zouden alleen de Duitsers willige 
beulen geweest zijn van Yüüer. Het feit dat 
in 1948 de onafhankelijkheid, met uitge
breide militaire en economische steun uit 
het Westen - al was Israël lange tijd een 
officiële partner van de USSR - zo vlot ver
worven werd heeft uiteindeüjk het Pale
stijnse vraagstuk geschapen. 
Heeft Israël recht op een eigen staat en 
Palestina niet? Een onmogelijk dilemma 
en toch lijkt het er sterk op dat de 
wereldgemeenschap het antwoord altijd 
stilzwijgend positief heeft laten klinken. 

den, maar de komst van nieuwe Israëli, 
afkomstig uit de vroegere USSR, Oost-
Afrika (Ethiopië) en Jemen dreven de 
druk op toch geen land op te geven. De 
Vrede-Nu-Beweging en Sïmon Perez 
waren daar wel voor te vinden, op voor
waarde dat Israël zich economisch verder 
kon ontwikkelen en mits de afstand van 
land effectief vrede zou meebrengen. 
Juist de interne spanning rond dit thema 
heeft de Palestijnen zowel voor de eerste 
maar vooral voor de tweede intifada de 
munitie geleverd. De vonk in het kruitvat 
was de wandeling van Sharon op de Tem
pelberg. Kan het prozaïscher? Kan men 

Israël VS. Palestina? 
In de nasleep van de jaren zestig kwam 
het Palestijnse en Arabische terrorisme 
op gang dat ertoe heeft bijgedragen dat 
de Palestijnse vraag naar een eigen staat 
met enige goodwill werd ontvangen. Een 
positieve respons zonder meer is er even
wel nooit gekomen, ook niet uit Europa. 
Toch was een andere aanpak mogelijk 
geweest, zonder Israël daarom van de 
kaart te vegen. 

HEILIGE PLAATSEN 

Dat heeft uiteraard alles te maken met de 
volkenrechterlijke noties over natiestaat 
en soevereiniteit. Maar ook over de ani
mositeit tussen Jodendom en Islam, zeker 
als het om de zgn. 'heihge plaatsen' gaat. 
Een vermenging dus van problemen van 
zeer verscheiden aard, maar die hoe dan 
ook voor de betrokkenen wezenlijk zijn. 
Jeruzalem, Hebron en Sinaï zijn voor de 
monotheïstische culturen heilige plaat
sen. Het christendom wendde kruistoch
ten aan om niet als pelgrim naar Betle-
hem en Jeruzalem te trekken maar als ver
overaar Ook het Jodendom dat sinds de 
Babylonische ballingschap geleerd had 
de religie los te zien van de heilige plaat
sen kwam in de greep van een obsessio-
nele bezitsdrang, terwijl het onder de 
Arabische overheersingen als tweede-
rangsbevolking toch een eigen bestaan 
had weten te ontwikkelen. In 1948 wer
den de Palestijnen van hun erfgronden 
verdreven, van hun heilige plaatsen in 
1967. Jeruzalem werd de twistappel die 
elke vreedzame regeling onmogelijk 
maakt. 

De verdragen van Oslo en de gesprekken 
van Madrid leken een oplossing in te lui-

zo niet zonder problemen de Palestijnen 
aanwrijven gewacht te hebben op een 
reden om tot de actie over te gaan? Allicht 
niet, maar de frustratie is even begrijpe-
Üjk. De ruil van land voor vrede leverde 
Palestina niet die meerwaarde op die 
vooral de jeugd had verwacht. Op de 
West-bank en in Gaza blijven Palestijnse 
jongeren verstoken van welvaart en 
onderricht die hun joodse leeftijdsgeno
ten wel kennen. We kunnen hun woede 
begrijpen. 

BEDREIGD 

Europa heeft, anders dan Amerika, altijd 
meer oog gehad voor de Palestijnse 
noden, maar tot daadwerkelijke steun is 
het nooit gekomen. Toch komt het ons 
voor dat dit misschien een oplossing had 
kunnen brengen. Moet Europa dan mee
spelen in het spelletje alles of niets ten 
voordele of ten nadele van Israël? Zeker 
niet. De legitimiteit van Palestina erken
nen impliceert niet Israël bestaansrecht 
te weigeren. Maar het is niet omwille van 
een zeker donker verleden dat Europa 
zich schatplichtig moet achten aan Tel 
Aviv We weten en beseffen terdege dat 
hier voorzichtigheid geboden is, dat men 
vele tere snaren kan raken, als men iets te 
weinig Israël zou steunen. Toch is het de 
vraag of men zomaar alles kan aannemen 
als rechtmatig vanwege Israël omwille 
van de genocide en de vele eeuwen uit
sluiting. Israël is tussen 1948 en 1973 
altijd al een bedreigde staat geweest, die 
geen ooriog mocht veriiezen. Wij onder
schrijven tevens de idee dat Israël zich 
altijd wel bedreigd kan voelen, zolang 
Arabische buren, Syrië op kop, haar ver

nietiging op het oog hebben. Dat Israël 
om die reden vooralsnog de Golan niet 
wil opgeven, tot daar aan toe. Ook de 
waterhuishouding en overwegingen van 
economische en politieke aard spelen 
hier een rol. Wat echter nog niet betekent 
dat men met de Palestijnen niet anders 
zou kunnen omspringen vanuit Europa. 
Er bestaat een aantal overeenkomsten 
voor economische samenwerking, be
langrijker zou zijn ervoor te zorgen dat 
jonge Palestijnen zicht krijgen op ontwik
keling, scholing, welvaart, toekomst. 

BURCERSTAAT PALESTINA 

Iedereen, ook Israël, heeft er baat bij dat 
Palestina een normale staat wordt. In die 
zin dat de Palestijnen niet langer bede
lend aan de poorten van Jeruzalem, 
Amman en Damascus, Cairo en Bagdad 
moeten verschijnen. De normaliteit 
impliceert dat het verschil in welvaart 
minder schrijnend zou werken voor de 
jonge Palestijn. Die heeft nu niets te ver
liezen en gesteund door de idee dat wie 
sterft in de strijd voor Allah ook eeuwig 
de zaUgheid zal verwerven, is hij dan ook 
bereid te sterven voor de goede zaak. 
De invulling van primaire en secundaire 
behoeften kan ertoe bijdragen dat de 
strijdvaardigheid, de bereidheid om met 
stenen tegen vuurwapens ten strijde te 
trekken vervangen wordt door andere, 
vreedzamer vormen van strijdvaardig
heid. Wij pleiten ervoor dat de Palestij
nen een kans krijgen om een burgerlijk 
bestaan uit te bouwen, waarbij vrede en 
veiligheid essentiële waarden zijn. Euro
pa moet minstens een aantal instrumen
ten aanreiken opdat dit mogelijk kan wor
den. Ook dat is een vorm van schuldaf
lossing en wedergoedmaking ten aanzien 
van Palestina ditmaal. Want door Israël 
onverkort te erkennen heeft de interna
tionale gemeenschap onnodig veel leed 
gebracht over dat andere volk. Een even
wicht vinden zal niet eenvoudig zijn. 
Maar omwille van de Universele Verkla
ring van de Rechten van de Mens moet 
met beide partijen naar mogelijkheden 
gezocht worden om de lont uit het kruit
vat te halen en vrede een kans geven. 
De wereld zal er misschien wat saaier op 
worden als ook dit conflict een oplossing 
krijgt, maar liever het einde van deze 
geschiedenis beleven dan het einde van 
de geschiedenis van een van deze volke
ren. 

BartHaers 

Met stenen 
tegen zware 
wapens, op de 
frustratie van 
de uitzichtloos
heid. 
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Ayf en zegt de rijkste voetbalclub ter wereld, wat nog 
niet wil zeggen onklopbaar. Want daar is 

Anderlecht in gelukt Het stuurde Manchester naar huis 

• SPORT • 

Het 

kloppen van 
Manchester Is 

voor Anderlecht 
een gouden 

zaak, figuurlijk 

en letterlijk. 

Over één week zullen we weten of er 
voor het ons voetbal betere tijden aan
breken. Indien Anderlecht op PSV 
Eindhoven niet verliest stoot het door 
naar de tweede ronde van de Champions 
League en dan zal de Brusselse club aan 
zijn jongste landstitel ruim een half mil
jard extra-inkomsten overhouden. 

GOEDKOOP WEG 

Daarmee moeten putten kunnen worden 
gevuld - want die zijn er nog - en daarmee 
moet ook een betere toekomst kunnen 
worden uitgebouwd. Maar we zijn nog 
niet zover natuurlijk, al heeft de onver
hoopte maar zeker niet onverdiende 
overwinning tegen Manchester United 
het binnenlands voetbal eindelijk op
nieuw enig zelfrespect geschonken. 
Dat Anderlecht een gemotiveerd en in 
zijn sterkste opstelling aantredend 
Manchester zou aankunnen, durfde nie
mand voorspellen. De afstand leek te 
groot. Het budget van de Engelse lands
kampioen moet ruim tienmaal groter zijn 
dan dat van de Belgische titelvoerder en 
de ploeg van Mex Ferguson vindt in de 

eigen competitie nog nauwelijks tegen
standers... Wat is er dan eigenlijk 
gebeurd? Niets kan in voetbal zomaar 
worden uitgelegd maar er zijn natuurlijk 
wel vaststellingen die zich opdringen. 
Het Engels voetbal is vermoedelijk min
der sterk dan algemeen wordt veronder
steld. Zeker in de breedte. De budgetten 
mogen dan onvergelijkbaar hoog zijn, dat 
levert niet noodzakelijk betere voetbal
lers, laat staan betere resultaten op. 

nen scoren en United kreeg ook nog een 
strafschop cadeau van de referee. 
De club is machtig en gaat door voor de 
rijkste ter wereld. United zal over één jaar 
dag in dag uit haar thuiswedstrijden spe
len voor 70.000 toeschouwers, de mer-
chandisinginkomsten zijn onoverzichte
lijk groot maar op halflange termijn resul
taatsgebonden en dat is natuurlijk de 
achillespees van de ganse onderneming. 
Want goede uitslagen moet men verdie-

Onverhoopt maar 
niet onverdiend 

Chelsea werd uitgeschakeld door Skt. 
Gallen dat op Club Brugge met 2-1 ver
loor en Liverpool geraakte voor eigen 
volk maar met pijn en moeite en dan nog 
pas in de slotminuut voorbij Slovan 
Liberec. Het is allemaal niet zonder bete
kenis. Zelfs het machtige Man Utd kon 
zich buitenshuis maar zelden echt door
zetten. 
In de huidige jaargang van de Champions 
League werd uit verloren bij PSV en met 
het gelijke spel in Kiev was veel geluk 
gemoeid. Dat op Anderlecht zou worden 
verloren achtte men in Engeland ondenk
baar Vooral na de 5-1 uit de heenwed
strijd. Kwam daar nog bij dat de Engelsen 
in het Astridpark goedkoop wegkwamen. 
Anderiecht had voor de rust vaker kun-

Virenque ontmaskerd 
als naïeve leugenaar 

In Rijsel kraakt de internationale wielersport harde 
noten. Het Festinaproces laat niets of niemand 
ongeschonden. Zelfs Hein Verbruggen, de ambiti
euze voorzitter van de UCI, ging tegen het vilt. Hij 
zou geweten hebben van epo-gebruik in de Vuelta 
van 1997 en van onregelmatigheden rond de 
wereldtitel van Laurent Brochard in datzelfde jaar. 
Daarnaast werd Richard Virenque eindelijk ont
maskerd als een naïeve leugenaar Ach wat, kan 
een mens zeggen We wisten het toch al allemaal. 
De teneur van het proces in Rijsel liegt er niet om: 
ze pakken van de eerste tot de laatste en wij heb
ben niets gedaan wat anderen ook niet deden... 
Eigenlijk wordt in de Noord-Franse grensstad een 
triest schouwspel opgevoerd. De wielersport 
gelijkt er op een moordkuil waar niemand onge
schonden uit weggeraakt. Wordt Brochard zijn 
wereldtitel alsnog afgenomen en als dit ooit 
moest gebeuren welke schadeclaims staan er de 
betrokkenen dan te wachten van renners die zul
len vooropstellen dat ze in hun financiële belan
gen werden geschaad. Wat zelfs niet zal kunnen 
worden tegengesproken... 

PERSOONLIJKHEID 
Andermaal heeft Dominiqie Van Roost de sport

wereld verbaasd. Ze stopt ermee, het is welletjes 
geweest. Dominique Monamie, zoals de kampioe
ne die afkomstig is uit Verviers heet, was onze 
beste tennisspeelster totnogtoe. Een sierlijke, 
bekoorlijke verschijning met eigen uitstraling. Een 
madame die mocht gezien worden. Nooit dwaze 
praat, nooit gezochte uitleg. Ze vaarde in de ten
niswereld op haar eigen kompas. Ze liet zich nooit 
verleiden tot krachtpatserijen die ze met haar op 
techniek en snelheid gebaseerde stijl toch niet zou 
aankunnen. Occasioneel stootte ze door tot de 
top tien van de wereld, al zegde ze zelf dat haar 
Juiste plaats tussen vijftien en twintig was. 
Samen met Sabine Appeimans zette Van Roost het 
binnenlandse vrouwentennis op de wereldkaart. 
Dat was een prestatie die kon tellen. Van Roost, 
die nog wel eens in de FedCup voor België zal aan
treden, was een soliste. Zij werd begin 1998 niet 
voor niets tot Sportpersooniijkheid van het Jaar 
gekozen. Het is de vraag of de opkomende talen
ten de leemte zullen kunnen opvullen. Kim 
Ciijsters en Justine Henin werden al vroeg voorbe
stemd voor de internationale top tien. Het is de 
vraag of zij die verwachtingen zullen kunnen inlos
sen. 

Olympos 

nen, die kan niemand kopen. De waarde 
van United explodeerde voor twee jaar, 
na de ophefmakende overwinning in de 
finale van de Champions League tegen 
Bayern Munchen, op de Londense beurs. 
Rijst de vraag hoe duurzaam dat allemaal 
is natuurlijk. Echt betrouwbaar bleek in 
het verleden enkel de werkwijze van 
manager Ferguson. De bergen geld ten 
spijt bleef hij geloven in intensieve jeugd
werking die de club een halve kampioe-
nenploeg opleverde. Giggs, Beckham, 
Scholes, Butt, de broertjes Neville, Clegg. 
allemaal eigen gewin en zoiets betaalt 
dubbel. Andere, en vooral onze clubs, 
zouden vooral daar uit moeten leren. 
Blijft na de ophefmakende gebeurtenis
sen van vorige week dinsdag natuurlijk de 
vraag wat er in de voorbije jaren bij 
Anderiecht allemaal is misgegaan en hoe 
de club in de toekomst zal gaan functio
neren in het specifieke Belgische voetbal-
bestel? Wat is misgegaan kan voor een 
stuk worden uitgelegd. Toen zoon 
Vanden 5focif van vader overnam werd er 
zwaar maar vooral ondoordacht geïnves
teerd. Scifo werd als een icoon naar 
Brussel teruggehaald. De Belgische 
Italiaan, die maar weinig scrupules kent 
wanneer financiële discussies worden 
gevoerd, liet zich niet alleen zwaar over-
betalen, hij praatte de club ook nog een 
paar vriendjes aan die fortuinen kostten 
zonder dat daar enige sportieve prestatie 
tegenover zou komen te staan. Andersen 
en Debbah zijn namen waar men in het 
Astridpark enkel kan mee grimlachen. 
Daarnaast werden nog andere onzindelijk 
hoge contracten aangegaan. Van Diemen 
bijvoorbeeld zou één van de beter betaal
de voetballers van het land zijn. 
Bespottelijk in het kwadraat is dat. 
Waarmee niet is verklaard waarom 
Anderiecht, dat altijd zo voorzichtig met 
centen omsprong, plots ongeremd het 
geld over de balk gooide. Waarschijnlijk 
speelde de omkoopaffaire rond vader 
Vanden Stock mee op de achtergrond. 
Om die reden deed de man net op tijd 

troonsafstand en met transfers hoopte 
men vermoedelijk de aandacht van die 
onverkwikkelijke en beschamende affaire 
af te leiden. Noch het een noch het ander 
brachten de club baat bij en Anderiecht 
betaalt er tot op de dag van vandaag hoge 
intresten voor Eigen schuld dikke buh 
noemt Michel Verschueren dat wanneer 
dit soort feiten zich bij anderen voor
doet... 

HOOPVOLLE SIGNALEN 

Maar in Eindhoven kan er misschien een 
uitweg worden gevonden. Slaagt 
Anderiecht in het onmogelijke dan kan 
het eindelijk nieuwe wegen inslaan, 
wegen die dan hopelijk zullen aansluiten 
bij de rijke traditie van de club. Trainer 
Anthuenis heeft alvast zijn bekend en 
beproefd credo aangeheven. „Investeren 
in de eigen spelers. Niemand verkopen." 
De man heeft overschot van gelijk. Had 
Sporting in een recent verieden zijn bete
re spelers aan zich gebonden met het 
geld dat zoals boven aangehaald over de 
balk werd gegooid dan zou het nooit zo 
diep zijn teruggevallen. Met Nihs en 
Degryse zou Anderiecht altijd een top
club zijn gebleven. Zelfs in het buiten
land. Het is zeer de vraag welk beleid 
Anderlecht morgen zal willen en zal kun
nen voeren. De huidige ploeg is niet oud 
en bezit nog een ruim groeipotentieel. 
Veel wordt opnieuw mogelijk indien er 
verstandig met mensen en geld wordt 
omgesprongen. 

Wat voor Anderlecht geldt, geldt ook 
voor onze andere ploegen. Dat 
Nederlandse clubs van tweede garnituur 
onze clubs komen leegplunderen is niet 
normaal. Dat ligt niet aan de kracht van 
de enen maar aan de zwakte van de ande
ren. Het blijft waar dat grote investeer
ders maar moeilijk en eigenlijk helemaal 
niet worden gevonden in het Belgische 
bedrijfsleven en het is evenzeer waar dat 
de overheid schromelijk en schandelijk 
tekort schiet in zijn sportieve beleidsop
ties voor zover daar al kan worden over 
gesproken, maar desondanks moet meer 
toch mogelijk zijn. Belgische voetbalbe
stuurders zijn weinig vindingrijk, ontwik
kelen weinig initiatief en geraken nooit 
verder dan korte termijndenken. Er kun
nen desondanks hoopgevende signalen 
worden opgevangen: in tegenstelling tot 
de traditie werden er voor eind oktober 
nog geen trainers 'aan de lopende band' 
afgedankt en op de internationale waar
deladder is België eindelijk opnieuw aan 
het klimmen. Het zou een zegen zijn 
indien Anderiecht in Eindhoven niet 
moest verliezen en indien Club Brugge 
alsnog voorbij Skt. Gallen zou geraken. 
Hopen kan niemand verbieden. 

Olympos 
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Sinds 1984 spant de Vereniging voor 
Brusselse Geschiedenis zich in om het 
ruime publiek beter vertrouwd te maken 
met de geschiedenis van Brussel. 
Dit gebeurt onder meer door publicaties, 
meest bekend is 'Brussel, geschiedenis 
van een Brabantse stad'. Dit handig en 
fraai geïllustreerd overzicht is voorhan
den in het Nederlands, Frans, Duits, 
Engels, Spaans, Italiaans, Russisch en 
Portugees. Eerlang verschijnt de Japanse 
en Arabische vertaling. Het boek vormt 
een ideaal geschenk om buitenlandse 
vrienden en zakenrelaties vertrouwd te 
maken met de geschiedenis van Brussel 
en van de Nederianden. 
De Vereniging voor Brusselse 
Geschiedenis verzorgt ook lezingen en 
historische stadswandelingen door het 

oude Brussel. Zo maakten reeds veel 
mensen kennis met de schitterend geres
taureerde kathedraal van Sint-Michiel en 
Sint-Goedele en met de archeologische 
resten van het voormalig minderbroe-
dersklooster naast de Beurs (Bruxella 
1238). 

De Vereniging voor Brusselse 
Geschiedenis maakt het ook mogelijk om 
onder deskundige begeleiding een 
bezoek te brengen aan de ondergrond 
van het Koningsplein. Een paar meter 
onder het huidig straatniveau staan de 
indrukwekkende overblijfsels van het 
paleis van de Coudenberg. Hier vertoef 
den niet alleen de hertogen van Brabant, 
maar ook Filips de Goede, hertog van 
Bourgondië, keizer Karel V en de aarts
hertogen Albreclit en Isabella. 

Dit bezoek wordt begeleid door dr. Pml 
De Ridder. De historicus inventariseerde 
niet alleen het rijke archief van de 
Brusselse Sint-Goedelekathedraal maar 
wijdde ook een doctoraatsverhandeling 
aan de regering van/an I (1267-1294) en 
Jan II (1294-1312), hertogen van Brabant. 
Beide vorsten resideerden destijds op de 
Coudenberg 

Dankzij de steun van het Valeer De 
Donckerfonds kunnen deze bezoeken 
georganiseerd worden tegen interessante 
voorwaarden. Een aanrader! 

Info: Vereaigiag voor Brusselse 
Geschiedend, Sint-Kristoffelstra^t 12 te 
1000 Brussel. Tel 02/514.05.11. E-post: 
verbrusgesch@kbr.be 

Kaprijke kiest 
drie jongsten 

van Samen-lijst 
Op de lyst 'Samen' die in Kapnjke de volstrekte meerder
heid haalt tegenover de CVR werd zeer jong gekozen 
Van de nieuwkomers halen de dne jongsten van de lijst 
de hoogste scores Geen van deze jongeren stelde zich 
voordien verkiesbaar In volgorde van leeftijd én stem
menaantal, zijn het Stijn Coppejans (VU&ID), Evelien Fiers 
(onafhankelijke) en Isabel Van de Veire (VLD) 
Stijn Coppejans is meteen het jongste raadslid ooit in 
Kaprijke Met zijn 552 stemmen behaalde hij als nieuwko
mer maar liefst het 4de meeste stemmen van de lijst Dat 
stemmenaantal heeft hij ongetwijfeld te danken aan zijn 
jarenlange actieve inzet in het jeugdwerk, in het cultuur
gebeuren en op politieke vlak Stijn is voorzitter van de 
Kaprijkse jeugdraad, bestuurslid van de speelpleinwer-
king, stichtte ondermeer Roefel en richtte als toneel- en 
poezieschrijver Contrast op, een jongerencultuurbewe
ging Op politiek vlak zetelt hy in de nationale partyraad 
van de VU en is hij dagelijks bestuurslid van 
Volksuniejongeren-nationaal Styn is ook voorzitter van 
VU-Meetjesland en secretaris in Kapryke, hy ziet 'jongste 
gemeenteraadslid' als een actief mandaat en zal het opti
maal gebruiken om een jong-evenwichtig beleid te hel
pen voeren 

De onafhankelyke Evelyn Fiers behaalde 588 stemmen en 
wordt het tweede jongste raadslid van Kapryke 
Derde nieuwkomer is Isabel Van de Veire (VLD) Zy was 
vroeger actief in Chiro en VeePee en is nu uitbaatster van 
het Kaprykse sportcentrum 
Deze dne jongeren voerden een deel van hun campagne 
samen -mmmmmm 

BEMOEI U ERMEE 
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OOST-VLAANDEREN 
Ma. 6 nov. AALST: Eerste deel van een 

tweedelige cursus over '2000 Jaar geschie
denis van Vlaanderen' door F.J. Verdoodt. 
Om 20u. in 't Apostelken, Apostelstraat 1 
(kerk Mijlbeek). Deelname volledige cur
sus: 500 fr, studenten en 65-1- 300 fr Org.: 
VCLD. Info: 02/219.25.00. 

Ma. 13 nov. AALST: Tweede deel van 
een tweedelige cursus over '2000 jaar 
geschiedenis van Vlaanderen' door F.J. 
Verdoodt. Om 20u. in 't Apostelken, 
Apostelstraat 1 (kerk Mijlbeek). Deelname 
volledige cursus: 500 fr., studenten en 65-^ 
300 fr. Org.: VCLD. InfO: 02/219.25.00 

2a. 25 nov. GENTBRUGGE: Opening 
fototentoonstelling. Om I5u. in Dien
stencentrum, Braemkasteelstraat. Open 
op werkdagen tijdens werkuren, za. en zo. 
van 10 tot I7u. Org.: Dr. j . Coosse-
naertskring. Info: D. Matton, 09/231.45.05. 

Za. 2 dec. GENTBRUGGE: Uitreiking 
'Torenwachtersprijs' aan Eva Bal. Om 15u. 
in de trouwzaal van het Dienstencentrum, 
Braemkasteel straat. Org.- dr. J. Goosse-
naertskring. Info: 09/231.19.41. 

WEST-VLAANDEREN 
Za. 4 nov. lEPER: Sint-Maarten 

bezoekt kinderen en kleinkinderen van 
vvi-leden. Van 14 tot I8u. Ook op 5/11 van 
14 tot 17u. Wie een bezoek wenst kan bel
len tot 1/11 bij Leen Kestelyn-Rommens 
(057/20.44 18- na 18u.) 

Zo. 5 nov. IZEGEM: Wandeling in 
Heule, Org. door dhr en mevr Verschuere-
Dejonghe. Org. Wandeclub Vlaams Huis. 

Ma. 6 nov. ROESELARE: Seniorenge
zelschap 'Graag gedaan' met Simonne-

Kapsalon, Roger-Kadé en Gerard-Kastar. 
Om 14U.30 In PC Kattenstraat 29 te 
Roeselare. Org.. VVVC-Roeselare. 

Wo. 8 nov. BRUGGE: J. Rau over 
'Beluiken in Brugge'. Om 15u. in PCH 
Magdalena, Viollerstraat 7. Deelname: 70 
fr., met koffietafel 150 fr Deuren vanaf 
I4u. org.: VVVC-Brugge-Centrum 
(050/67.31.29). 

DL 14 nov. IZEGEM: Voordracht 
'Izegem vroeger' door Ingrid Scherrens. 
Om 20u. in de Drie Gezellen. Org. FW-
Izegem. 

Do. 16 nov. TIELT: Eerste deel van 
een tweedelige cursus over '2000 Jaar 
geschiedenis van Vlaanderen' door F.J. 
Verdoodt. Om 20u. in 't Vossenhol, 
(Keldertheater CC Cildhof), Sint-Michlel-
straat 7 te Tielt. Deelname volledige cur
sus: 500 fr, studenten en 65-f 300 fr. Org.: 
VCLD. Info: 02/219.25.00. 

Wo. 22 nov. BRUGGE: Jacques Wlllems 
over 'De vliegtuigcrash op de wijk Sint-
Jozef in WO II'. Om 15u. in PCH Magdalena, 
Violierstraat 7. Deelname: 70 fr., met koffie
tafel 140 fr Deuren om 14u. Org.: WVG-
Brugge-Centrum (050/67.31.29). 

Do. 23 nov. TIELT: Tweede deel van 
een tweedelige cursus over '2000 jaar 
geschiedenis van Vlaanderen' door RJ. 
Verdoodt. Om 20u. in 't Vossenhol, 
(Keldertheater CC Cildhof), Slnt-Michiel-
straat 7 te Tielt. Deelname volledige cur
sus: 500 fr, studenten en 65+ 300 fr Org.. 
VCLD. Info: 02/219.25.00 

Vr. 24 nov. TORHOUT: India, een land 
vol contrasten, door Jan Fraipont Meer 
gegevens volgen. Org. WVC-Torhout. 

Do. 30 nov. BRUGGE: Leeskring 
VVVC-Brugge-Centrum. Bespreking boek 
'Eclips' van Bernlef o.l.f Omer Dombrecht. 
Om 14U.30 In De Gulden Spoor 't Zand 22. 

Ma. 4 dec. ROESELARE: Bezoek van 
Sinterklaas aan VWC-Roeselare; Om 14u.30 
in PC, Kattenstraat. Org. VWG-Roeselare. 

Ma. 4dec.lEPER: Cursus Bloemschik
ken. Om I9u. in het zaaltje van het Tref-
centrum (West-Flandria), Hules Capron-
straat 15. Org. en info: Wl. 

Za. 9 dec. TIELT: Overwinningsfeest 
van de Tieltse VU&ID. Om 19u. in het 
Ontmoetingscentrum te Aarsele Met 
warme beenhesp, gevolgd door gezellig 
samenzijn. Deelname: 500 fr Kaarten bij 
bestuursleden. 

Ma. 11 dec. ROESELARE: VVVG-
Roeselare bespreekt boek 'De Kraai' van 
Bavo Claes, o.l.v. Ingrid Scherrens. Om 
14iu.30 in de Gaaipersstraat 2 te Roeselare. 
Org.: VWC-Roeselare i s.m. VCLD. 

Dl. 12 dec. IZEGEM: Kerstfeest van 
FVV-lzegem. Info bij Renata Blondeel, 
051/30.48.08. 

Za. 16 dec. IZEGEM: Hutsepotteling 
van Wandelclub Vlaams Huis. Info bij de 
clubleden. 

Dl. 19 dec. lEPER: Om 15u. treedt 
het Wiener Ensemble Roger Renard uit 
Cent op in het Fastop 'Ter Camere', Zonne-
beekseweg 286 te leper Toegang 150 fr, 
-i-3pas 100 fr Org.- VVVG-afd. leper i.s.m. 
Ministene vd. Vlaamse Gemeenschap, afd. 
Volksontwikkeling en Bibliotheken. 

LIMBURG 
Wo. 22 nov. GENK: Eerste deel van 

een tweedelige cursus over '2000 jaar 
geschiedenis van Vlaanderen' door RJ. 
Verdoodt. Om 20u. in 't Koetshuis, Domein 
Bokrijk, 3600 Genk. Deelname volledige 
cursus: 500 fr, studenten en 65-H 300 fr 
Org.: VCLD. Info. 02/219.25.00. 

Wo. 29 nov. GENK: Tweede deel van 
een tweedelige cursus over '2000 jaar 
geschiedenis van Vlaanderen' door RJ. 
Verdoodt Om 20u. in 't Koetshuis, Domein 
Bokrijk, 3600 Genk. Deelname volledige 
cursus: 500 fr, studenten en 65+ 300 fn 
Org.: VCLD. Info: 02/219.25.00. 

ANTWERPEN 
Za. 4 nov. KONTICH: Quizavond van 

Vlaamse Kring Kontich Om 20u in zaal De 
Wilg, ingang Witvrouwenveldstraat 1. Max. 
6 personen per ploeg, inschnjving 500 fr 

per ploeg. Info en inschrijving: Julienne 
Cools, 03/457.27 79. 

Dl. 14 nov. TURNHOUT: Karel Van 
Hoorebeke over 'De politieke toestand na 
8 oktober'. Om 20u. in CC De Warande, 
Keldercafé. Toegang gratis Org.: Vlaamse 
Kring Turnhout. Info: Klara Hertogs, 
014/72.45.79. 

Za. 25 nov. BERCHEM: Jaarlijks Quiz 
o l.v; Bob Bolsens. Om 20u in CC Berchem, 
Driekoningenstraat 126, zaal Apollo, 2de 
verdieping. Bijdrage 100 fr p.p., ploegen 
van max 6 personen. Inschrijven tot 23/11 
bij Thea Van Celder 03/321.19.86, e-post-
thea.peeters@antwerpen.be. Org. 
Vlaamse Knng Berchem 

Wo. 6 dec. TURNHOUT: Jaak Peeters 
spreekt over 'Zoeken naar waarheid' Om 
20u in CC De Warande, Keldercafé 
Toegang gratis. Org - Vlaamse Kring 
Turnhout. Info: Klara Hertogs, 
014/72.45.79. 

Do. 7 dec. BERCHEM: Eerste deel van 
een tweedelige cursus over '2000 jaar 
geschiedenis van Vlaanderen' door RJ. 
Verdoodt. Om 20u. in Cultureel Centrum 
Berchem, Driekoningstraat 126 te 
Berchem. Deelname volledige cursus 500 
fr, studenten en 65+ 300 fr Org.: VCLD. 
Info: 02/219.25.00. 

Do. 14 dec. BERCHEM: Tweede deel 
van een tweedelige cursus over '2000 jaar 
geschiedenis van Vlaanderen' door RJ. 
verdoodt Om 20u in Cultureel Centrum 
Berchem, Driekoningstraat 126 te 
Berchem. Deelname volledige cursus: 500 
fr, studenten en 65+ 300 fr Org.- VCLD 
Info: 02/219.25 00 

Vr. 15 dec. PUURS: Dansfeest van 
Vü&lD-Puurs, met optreden van Margriet 
Hermans en aansluitend discobar In de 
polyvalente zaal van CC de Kolelbloem in 
Puurs Deuren vanaf 20u.30. Kaarten in 
vvk. aan 150 fr. bij Inge Faes 
(0477/332 914), aan de kassa 200 fr 
Steunkaarten: 100 fr Met gratis tombola 
op de kaarten.. 
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YV7 einigen zullen de snaren betokkeld hebben alsjiml 
Hendrix. Hij is inmiddels 30 jaar dood. De Nieuwe 

Snaar daarentegen is springlevend! 

• CULTUUR • 

De Nieuwe Snaar, 

hier nog als trio, 

heeft een vierde 

man gevonden 

en treict daar

mee dit najaar 

de theaters in. 

1 ^ ^ ^ 

Als je naar de doordeweekse radiopro
gramma's luistert is het alsof de klok 
veertig jaar is teruggedraaid Ook in de 
prille jaren zestig, net voor de The 
Beatles de wereld op zijn kop zetten 
werden Latijns-Amerikaanse klanken 
afgewisseld door kinderlijke popmuziek 
voor tieners en luidruchtige rock voor 
de ouderen. De Prehistorie van toen ver
taalt zich nu in Guantanamera's en Esso 
Besso van Helmuth Lotti, in K 3's en 
andere Get Ready's en bas en drums 
voor de dance-lustigen. 

KLEINKUNSTIC 

Gelukkig beperkt muzikaal talent zich 
niet tot toptien-kwaliteit en dient zich 
een nieuwe generatie aan. Zo is er de 
kleinkunst van bijvoorbeeld David 
Dertnez, die inmiddels reeds aan een 
vierde theatertoer is. Hij leerde de kne
pen van het vak aan Studio Herman 
Teirlinck en pakte even later uit met een 
eerste solovoorstelling onder de noemer 
'Le dernier flamand'. Daarmee behaalde 
hij in '97 terecht de internationale 
humorprijs in het West-Vlaamse Marke. 
Met 'Goede Liekes' en even later 'Vers 

Freud' pakte hij verrassend sterk uit in 
een klemkunstig programma waarvoor 
woordspelingen, maar ook ernst en per
formance zijn grote troeven zijn 
Omringd door Geert Maesschalk aan de 

DE VIERDE MAAT... 
Wellicht hoorde u ook De Nieuwe Snaar 
op de radio, met enkele nummers uit 
haar nieuwe ceedee die ook titel is van 
het muziektheater waarmee de groep 
dit najaar de boer opgaat Met 'De eer
ste woorden' en hierop volgende calyp
soachtig nummers 'Geen illusies' en 'De 
oude zanger' is algauw duidelijk dat ze 
de ingeslagen weg verder doorgaan Een 
lach en een traan, realistische humor, 
flarden slapstick en vooral ook afwisse
ling zijn hun grote troeven voor de toe
komst. Het zigeunerachtige 'Bolero', dat 
niet op het plaatje staat is dan weer een 
typisch nummer . En toch hoor je ver
nieuwing doorklinken, want/an en Kris 
De Smet én violist-grappenmaker Geert 

Van oude en 
nieuwe snaren 

bas, gitarist Jo Ma/u'eu, drummer Gert 
Meert en Bart Carlier aan de vibrafoon 
brengt Dermez nu zijn nieuwste pro
ductie 'Lente in Alaska' die meteen ook 
op cd is verschenen. ,,Met de taal van 
mijn lichaam wint de boodschap van het 
woord aan kracht" en „Ik jongleer graag 
met dromen en herinneringen" 
omschrijft hij de anekdotes die hij tot 
soms absurde, ludieke en dan weer ern
stige verhalen uitschreef en in theater
conference opvoert. Een naam om naar 
uit de kijken. Zijn volgend optreden met 
groep is op vrijdag 3 november om 20u. 
in het Baljuwhuis in Galmaarden. 
Voor info en reservaties bellen 
054/58.95.11. 

Vermeuien hebben in gitarist Waiter 
Poppeliers een volwaardig vierde 
groepslid gevonden. Vandaar ook de 
plaattitel 'De vierde maat'. 
,,Na achttien jaar als trio hadden we een 
nieuw klankbord nodig en Walter speel
de al eerder als gastmuzikant bij de vori
ge plaatopnamen en was ook onze bas
sist bij de Rythme Kings. Door zijn 
inbreng bespelen we onze instrumen
ten ook weer wat anders dan voorheen 
én kunnen we alles wat we in de voor
bije 18 jaar meemaakten nu bij hem 
kwijt", was Jan De Smet's ludieke com
mentaar. Voor de rest een typsich 
country-getint 'ritme van het paard', en 
dan weer Kris De Smet met een 'coole' 

Voor een vriendelijker icustfietsroute 
In het kader van het kustactieplan 2000-2004 van de Vlaamse rege
ring wordt de uitbouw van een kustfietsroute voorbereid In 
opdracht van Toensme Vlaanderen ligt thans - voorbereid door de 
West-Vlaamse Vereniging voorde Vrije Tijden de kustgemeenten -
een ontwerp van traject voor 
De promotie van het gebruik van deze kustfietsroute, lopend langs 
het ganse traject van de Vlaamse kust (De Panne tot Knokke-Heist), 
zou gebeuren in samenwerking met De Lijn Onder een slogan zoals 
'Aan de kust heb je steeds de wind mee', zou de heen- en terug
fietstocht dan worden afgesloten met een rit met de kusttram 
Voor zo'n rit is het nodig dat de fiets gemakkelijk op de tram kan 
worden meegenomen Na een vroeger expenment met een echte 
fietswagon, blijkt fietstransport op de tram thans nogal wat pro
blemen op te leveren 

Jan Loones wou van de Vlaamse minister van Mobilititeit Steve 
Stevaert weten of hij het initiatief tot uitbouw van de kustfiets
route in samenwerking met De Lijn steunt En welke maatregelen 
genomen worden om de Vlaamse kusttram fietsvriendelijker te 
maken 

Daarop antwoordde minister Stevaert dat alle nieuwe initiatieven, 
die kunnen bijdragen tot het verdere succes van het openbaar ver
voer, worden onderzocht In dit verband is er overleg gevoerd tus
sen De Lijn en de West-Vlaamse Vereniging voor Vnje Tijd (WVT), 
door het stijgend succes van de Kusttram heeft De Lijn de volle 
capaciteit van haar voertuigen nodig Op bepaalde piekmomenten is 
het moeilijk om bijkomend grote aantallen fietsen te transporteren 
Maar de minister lanceerde ook enkele ideeën, die worden momen
teel onderzocht, nl versnelde invoenng van dne gelede trams met 
tussenkast, door het stijgend aantal reizigers zal het evenwel moei
lijk blijven om grote aantalleri fietsen mee te nemen Eventueel per 
tram de aankoop van een extra tussenkast, specifiek voor de ber
ging van fiets (modulair - enkel tijdens de zomer) Aankoop van 
extra trams, ingericht om fietsen terug naar de verblijfplaats te 
brengen tijdens de daluren en extra accommodatie om fietsen te 
plaatsen op een tiental locaties en aan Lijnwinkels Samenwerking 
met een fietsenverhuurder, die op bovenvermelde locaties de fiet
sen terug zou komen ophalen lijkt een van de haalbare mogelijkhe
den 

versie van 'Parkeren' Verder het gevoel
volle 'Donker' en de zeer geslaagde 
afsluiter 'Heilige Miss België' over het 
hele gedoe rond het gebeuren en de 
overdreven lichaamscultuur Een plaat
opname en theaterproductie die wi) ten 
zeerste aanraden om een kille najaars
avond op te vrolijken. 

HET BESTE VAN 

Het is dertig jaar geleden dan de grote 
Jimi Hendrix, een van de helden van 
het Woodstockfestival in '69, het aardse 
bestaan voor de legende omruilde. Een 
spektakelman die voor de show gitaar 
speelde met zijn tanden, het 
Amerikaanse volkslied een eigen versie 
gaf en de fans met verstomming sloeg 
door zijn plotse heengaan. Terecht is 
voor de gelegenheid een vierdelige cd-
box uitgegeven (bij MCA-UniversaI) met 
zijn grootste hits en beste nummers, 
maar ook met onuitgegeven versies van 
bekend werk. Na een kwarteeuw moei
lijkheden konden zijn halfzus en vader, 
samen in de stichting 'Experience' (naar 
de voormalige groepsnaam van Jimi) de 
rechten op het oeuvre terugkrijgen, 
samen zo'n 300 nummers. Verscheidene 
opnamen zijn nog in experimenteel sta
dium maar je hoort zijn creativiteit die 
tot het uiterste wordt aangesneden. 
Liefhebbers van de tachtigerjaren kun
nen terecht bij het beste van Spandau 
Ballet, dat met 'Gold' de mooiste en de 
beste nummers van hun decade uitpak
ken. Met uiteraard de titelsong maar ook 
'True', 'Chant', 'Through the 
Barricades' en ondermeer ook 'Only 
when you leave'. Kortom achttien num
mers van kwaliteit, uit bij EMI 

NIEUW 

Tussen de singeltjes zitten een paar uit
schieters, zoals Dana Winner met haar 
overtuigende 'Ik doe het voor jou', als 
voorsmaak van een nieuwe cd die 
samen met haar galaoptreden verschijnt 
op 3 november e.k in het Knokse 
Casino Verder de Leuvense 5arai3 die 
vorig jaar op Marktrock een schitterend 
optreden waarmaakte en 'Blown away' 
.lis visitekaartje van het komende album 
Stariite diner' te grabbel gooit. En er is 

de miniceedee 'Dust' van Walter 
Walgrave, waarop vijf zachte songs, 
opgenomen in de Brusselse AB.Club. 
De zelfgepende songs klinken meer dan 
beloftevol, en hebben mits wat meer 
orkestratie en omlijsting alles mee om 
een eigen plekje te veroveren in het 
Vlaamse showgebeuren. 

Sergius 
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Het Davidsfonds bestaat dit jaar 125 jaar 
en dat wordt uiteraard gevierd. Onder 
meer met een tentoonstelling in de gan
gen van het documentatiecentrum 
Kadoc, de katholieke tegenhanger van 
het ADVN. Een tentoonstelling met veel 
herinneringen aan soms lang vervlogen 
tijden. Zoals enkele opvallend goed 
gevulde spijskaarten naar aanleiding van 
het jaarlijkse DF-congres, uiteraard veel 
foto's met evenveel herinneringen aan 
wat intussen voer voor geschiedenis is. 
Wij sommen op: de woelige geschiede
nis van Jong Davidsfonds, en de platen
afdeling van het Davidsfonds waardoor 
de doorbraak van het Nederiandstalig 
chanson in Vlaanderen mogelijk werd -
en natuurlijk heel veel uitgaven. 
Terloops, de prestigieuze tiendelige 
reeks over de Vlaamse polyfonie die in 
1993 op de markt kwam is, voor zover 
niet bekend een Eufoda-uitgave. En 
natuuriijk zijn er op de tentoonsteUing 

heel veel boeken met als absolute top
per een Reinaert de Vos-verhaal uit 1910. 
Door Stijn Streuvds ,,uyt het middelne-
derlandsch in verstaanbaar vlaamsch 
herschreven" en „opgeluisterd met tee-
keningen door Gustaaf van de 
Woestijne". Ook van deze culturele tra
ditie is het Davidsfonds nooit afgewe
ken: zo bracht de uitgeverij DF onlangs 
het al even indrukwekkende boek over 
Vlaamse Miniaturen op de markt, een 
uitgave waarvan intussen een Franse en 
een Engelse versie beschikbaar is. 

'ONTHUTSEND' 

Tot vandaag zijn boeken zonder twijfel 
het feitelijke kroonjuweel van 
Vlaanderen's belangrijkste cultuurver-
eniging. Ronduit onthutsend - maar dan 
in de positieve zin van het woord - zijn 
de oplagecijfers die ooit gehaald wer
den. En die men ook vandaag nog altijd 

scoort. In 1938 bijvoorbeeld werden 
liefst 360.000 DF-boeken onder de DF-
leden verdeeld, maar een absoluut top
jaar was 1932 met bijna 600.000 boeken. 
Cijfers waar Vlaamse uitgevers alleen 
nog maar kunnen van dromen. Maar ook 
in de periode na wereldooriog II en tot 
vandaag blijft het DF vaak opvallend 
hoge oplagen noteren: de bekende 'Ten 
Huize van', reeks van/oos Florquin, bij
voorbeeld haalde gemakkelijk meer dan 
10.000 exemplaren, het jaariijkse kar-
toonboek begon aan meer dan 12.000 
en dat het DF onverdroten blijft door
gaan met het uitgeven van poëzie kan 
men in de Vlaamse cultuurgeschiedenis 
niet wegcijferen. 
Van dat alles geeft de tentoonstelling in 
Leuven nauwelijks meer dan een proe-
vertje. Dat gaat zo met tentoonstellin
gen. Daarom ook onze vraag naar meer. 
Zo bijvoorbeeld een grondige weten
schappelijke studie van het uitgaven-

werk van het DF met zo mogelijk de uit
gave van een fondscatalogus. 
Het is natuurlijk maar een vraag. 

Mare Platel 

Davidsfonds 1875-2000,125 jaar oil-
tuwrerenigiDg. Nog tot 15 janmti in 
Kadoc, Vhmiagenstraat 39,3000 
lemen. Van maandag tot vrijdag van 9 
tot 17.30, zaterdag van 9 tot 12.30. Bij 
de tentoonsteUing boort bet gelijknami
ge boek, 176 blz. 1250 &. 9 

H O O F D B R E K E R 
Opgave 21 

Horizontaal 

1. Verbijstering (12) 
13. Vogei (8) 
14, Cebrel< aan fijngevoeiig-
lieid (6) 
17. Romanum Imperium (2)' 
18 Luitenant (2) 
19. Uitbouw (5) 
21, Lidwoord (2) 
23. Daar huizen de volksver
tegenwoordigers (5) 
25, Eerste vrouw (3) 
26, Vanstreel((13) 
31, Kippenproduct (2) 
32, Gel<l<en (6) 
33, Meermin (6) 
34, Nomen Nescio (2) 
35, Bevel (3) 
36, Anagram van 'Gent' (4) 
37, Linkeroever (2) 
39 Gemeente in Nederlands 
Limburg (6) 
41, Nooit (6) 
46, De terugval (8) 
49. Bestaat zo'n schoonzoon 
of schoondochter wel? (6) 
51. Hinniken (5) 
52. Medeklinkers van 'Noord' 
(3) 
53 Ontuchtig (10) 
57. Gemeente in Limburg (2) 
58, Wetenschappelijk tijd
schrift (3) 

60. Tot weerziens (3) 
61. Stad in Kroatië (5) 
62. Plaats waar men inrijdt (5) 
64, Weergalm (4) 
66, Vogel (3) 
67. Meerkol (8) 
69, Halt (2) 
70, Meisjesnaam (3) 
71, Tuinman verantwoordelijk 
voor paden en wegen (10) 
73, Voorzetsel (2) 
74, Buiten westen (2) 
75, Wangen (5) 

Verticaal 
1 Deze politieke term doet 
ons onwillekeurig aan de bad
kamer denken (6,9) 
2. Vrouwelijk schaap (3) 
3. Nikkel (2) 
4. Groente (6) 
5. Televisie (2) 
6. En andere (2) 
7. Knaagdier (3) 
8. Nummer (2) 
9. Dat zegt men - uitgezon
derd op vrijdag - wanneer 
men 's avonds het kantoor 
verlaat (3,6) 
10. Voorzetsel (2) 
11. Antwerpse gemeente (6) 
12. West-Vlaamse gemeente 
(4) 
15. Ingenieur (2) 
16. Engels telwoord tevens 
titel van een film in het thril

lergenre (5) 
18. Wankelbaar(6) 
20. Prachtige film over autis
me met Dustin Hoffman en 
Tom Cruise (7) 
22. Roemen (4) 
23. Plaats in het Pajottenland 
(6) 
24. Ook (8) 
27. Heel vochtig (3) 
28. Aandringen (7) 
29. Tin (2) 
30. Troefkaart (3) 
38. Grondtoon (9) 
40. Plooi (4) 
42. Idem 
43. Attribuut van een druïde 
(8) 
44. Paradijs (8) 
45. Muzieknoot (2) 
47. In deze 'reis' zijn de klin
kers verwisseld (4) 
48. Kleurloze vloeistof (7) 
50. Oost-Vlaamse gemeente 
(4) 
54. Familielid (2) 
55. Meetkundige term (6) 
56. Kreet (3) 
59, Het vroegere Thailand (4) 
62, Boom (3) 
63. Tocht (4) 
65. Vogel (4) 
68. Overeenkomst (4) 
72. Sportknng (2) 

Oplossing opgave 20 
Horizontaal: 1. niemandsland; 10. ar; 12. ode; 13, galei; 14, mare; 16. oen, 
17.Esau; 19. neg; 20. radar; 22, veil, 24. ne; 25. da; 26, arme; 29, Rowan; 31 
elpenbeen; 34, ree; 35, ac; 36, eind, 38 zeevruchten; 43, duw; 45, otter; 46 
Herk, 47, dure; 48 Olen; 49, Lo; 51, ibe; 52 oren, 53, Pasternak; 55. Erin; 56 
boa; 57. ev; 58, end; 59. ega; 60. tarra; 62. ab; 64. Lla, 65. RAI; 66, derde; 69 
tentakels, 70, adder. 
Verticaal: 1, noorderzon; 2. ideaal; 3. eend; 4. nge, 5 das; 6. sla; 7 Leuven, 
8. ai; 9. dm; 10. arena; 11. regent; 15. An; 18, kirren; 21. are; 23 loei; 26. AB 
27. reach; 28. Mechelaar; 30. Wenduine; 32. Pretoriaan; 33, narren; 37 
Durban; 39. et; 40. velen; 41. tros, 42. ek; 44. weekdier; 50. Nevada; 52 
orgie; 53, porie; 54, te; 55, eelt; 56, baak; 60. tra; 61. als; 63 bed; 67 rd- 68 
de. 

Kurt Rondelez uit de Schansstraat 9 te 3665 As is onze winnaar van deze 
week. Hij krijgt binnenkort zijn prijs thuisbezorgd. De briefkaart met de oplos
sing van opgave 21 verwachten wij ten laatste op maandag 13 november a.s. 
op ons adres: Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 

2 november 2000 



MOOIE TOEKOMST VOOR FILM IN BELGIË 

Met 10,2 miljoen inwoners, uit 4,2 miljoen gezinnen, met 495 
schermen op 147 plaatsen en ontvangsten met een totaal van 95 
miljoen USD (zie de dagkoers in uw krant) is België in Amerikaanse 
ogen een fdmnatie'van redelijke omvang. Nederland met zijn 15,8 
miljoen inwoners uit 6,4 miljoen gezinnen, heeft maar 475 scher
men op 140 plaatsen en moet het stellen met 99,1 miljoen USD 
ontvangsten. Maar terwijl er bij onze noorderburen voorlopig nog 
steeds een speciale regeling is, die ervoor zorgt datje taksvrij kunt 
investeren in films (en die regeling rendeert!), hoor je in dit land de 
janmierklacht dat er op weinig of geen financiële hulp van de over-

NIEUW IN DE BIOS 

heid moet worden gerekend. En toch gaat het goed met de film in 
België. Er is bv. het internationaal succes van 'Rosetta', die in 
Cannes met de Gouden Palm ging lopen. En dan is er ook nog de 
wereldwijd door de critici geloofde 'Les convoyeurs attendent' van 
Benoit Mariage. Langs Vlaamse zijde was er enkele jaren geleden 
'Daens'. Voornoemde films zorgden voor een heropleving van het 
bioscoopbezoek. In 1998 was de plaatselijke film nog goed voor 
2% van de totale ontvangsten, in 1999 was dat meer dan verdub
beld. Dat brengt buitenlandse investeerders op het idee dat inves
teren in films van hier wel eens zou kuimen opbrengen. En al staan 

die investeerders nog niet aan te schuiven, het gaat steeds gemak
kelijker voor Belgische cineasten om buitenlands geld te vinden. 
Ook de filmfondsen van de overheid blijken anders te gaan denken: 
het hoeven niet meer noodzakelijk onderwerpen te zijn die in de 
Vlaamse of Waalse culturele sfeer liggen die nu aan bod komen. In 
het buitenland wordt nog steeds over Gerard Corbiau's 'Farinelli' 
gesproken en er wordt met argusogen uitgekeken naar diens 
nieuwste 'De koning danst' die het leven van Lodewijk de 
Veertiende als onderwerp heeft. Op 6 december a.s. komt hij uit in 
zowel Frankrijk als België. Benieuwd of de positieve trend zich ver-
derzet. 

Willem Sneer 

• MEDIA • 

'• 's=i/ KIss or kill Nikki en Al leiden een avontuurlijk 
leven. Nikki verleidt rijke mannen en de sukkels worden 
achteraf bestolen. Op een dag vinden ze een cassette 
met voor topatleet 'Zipper' compromitterende beel
den. Ze besluiten de man aan te pakken. Australische 
thriller van Bill Bennett uit 1997. Zat. 4 nov., TV1 om 
25U.40 

'^s=:!^ Panorama William Van Laeken leidt het eerste 
deel in van een dubbelportret van de twee kandidaten 
voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen Het twee
de deel volgt op dinsdag, de dag van de verkiezingen. 
Zon. 5 nov.. Canvas om 20u.50 

^•^3=^ Mad Dog and Glory Wayne 'iviag Dog' Dobie, 
een timide politiefotograaf, redt per toeval het leven 
van gangster Milo. Uit erkentelijkheid doet die hem 
Glory, een knap meisje uit zijn club, voor een week 
cadeau. Dobie voelt zich verplicht ja te zeggen en wordt 
verliefd op het 'geschenk'... Amenkaanse tragikomedie 
van John McNaughton uit 1993. Maan. 6 nov., Kanaal 2 
om21u.05 

^=s=si/ The Fence Tern/ werd als tiener door zijn stief
vader mishandeld en tijdens een hevige ruzie schoot hij 
de man dood. In de gevangenis leerde hij Del kennen, 
een drugsverslaafde, die net voor hun beider vrijlating 
aan een overdosis bezweek. Nu hij vrijkomt, gaat Terry 
de familie van Del opzoeken. Amenkaans drama uit 
1994 van Peter Pistor DIns. 7 nov.. Kanaal 2 om 21u.05 

"^^s^v Moonstruck Loretta Catorini, een stugge en bij
gelovige weduwe, woont bij haar ouders in Brooklyn. Ze 
is zelf verbaasd als ze zich verlooft met de saaie Johnny 
Cammareri, op wie ze helemaal niet verliefd is. Tijdens 
Johnny's afwezigheid wordt ze verliefd op zijn broer 
Ronny, een temperamentvolle, maar ietwat simpele 
bakker, die z'n broer rauw lust omdat hij door zijn 
schuld een hand verloor. Heerlijke Amenkaanse komedie 
uit 1987 van Norman Jewison Woens. 8 nov., Ned. 1 
om 23U.56 

Susan Sarandon in 

'Safe Passage'. 

Dond. 9 nov., 

VT4 om 21 u. 

'^s^:^' Crimson Tide Amerikaanse actiefilm uit 1995 
van Tony Scott Aan boord van de USS Alabama voert 
commandant Ramsey met ijzeren hand het bevel Hij 
wordt bijgestaan door luitenant Munter, die de meest 
vooraanstaande militaire academies heeft bezocht. De 
moeilijkheden beginnen wanneer een CNN-reporter 
beweert dat Russische ultra-conservatieve nationalisten 
een burgeroorlog zijn begonnen en een nucleaire basis 
hebben overgenomen. Gespierde thnller als een ode 
aan de Amerikaanse manne. Vrij. 10 nov., TV1 om 
21U.50 

Ondertussen bij 
Uit een licentiaatsverliandeling van 

een student Politieke Wetenschappen 
aan de UIA blijkt dat de televisiejournaals 
van VRT en VTM de politieke werkelijk
heid relatief goed weergeven. Pieter 
Leenknecht, de afstuderend licentiaat, 
ging na hoe en hoe vaak de redacties poli
tieke partijen - en met name het Vlaams 
Blok - aan het woord laten en in beeld 
brengen. 

Vergeleken met hun stemmenaantal en in 
verhouding met de periode waarin de 
steekproef werd genomen, kunnen 
alleen het Vlaams Blok en - in mindere 
mate de VLD - klagen over hun aanwezig
heid in de televisieberichtgeving. Van de 
totale politieke verslaggeving trekt het 
Vlaams Blok in het totaal 4,9% van de aan
dacht. De VLD, tijdens één van de onder
zochte periodes nog in de oppositie, 
haalt gemiddeld 18,8. De verhoudingen 
voor VU&ID (6,3%), de CVP (33%) en 
Agalev (10,2%) zijn normaal te noemen. 
De SP is, vergeleken met haar politieke 
sterkte, duidelijk oververtegenwoordigd: 
ze neemt bijna 27% van de berichtgeving 
voor haar rekening. 

Jörgen Oosterwaal en Mark 
Schaevers keren terug naar de oude stal: 
beide journalisten van De Standaard zul

len bij Humo voortaan het hoofdredac
teurschap waarnemen. Guy Mortier, uit-
hangsnor van het blad, blijft nog min
stens twee jaren meedraaien als alge
meen hoofdredacteur Voor het parade
paardje van Mediaxis breken moeilijke tij
den aan: de oplage daalde een beetje, die 
van onmiddellijke concurrent Dag 
Memaal steeg en daarenboven valt er 
sterke concurrentie te verwachten van 
een blad dat zal worden uitgegeven door 
productiehuis Woestijnvis. 

Dat de televisie de maatstaf van vele 
dingen is geworden kan blijken uit het 
feit dat het Big Brot/ier-magazine een 
ongezien succes is. Het blad wordt uitge
geven door De Vrije Pers, ook verant
woordelijk voor de fijne vleeswaren van 
P-Magazine en Ché. Het BB-blad overtreft 
beide andere bladen in oplage. Het derde 
nummer zou verschijnen op 120.000 
exemplaren, gigantisch veel wanneer je 
beseft dat het slechts één TV-programma 
als onderwerp heeft. 

De confrontatie van Teek met het 
grote publiek was geen succesnummer 
Het blad was in eerste instantie een 
'beter' filmblad, later een 'ander' eigen
tijds blad en nog later een vooruitstre
vend vormgegeven blad met halfnaakte 

Jommeke inmiddels onder de hoede van 
Alben Frère. 

madammen. Die laatste konden de meu
belen niet redden en uitgever The 
Publishing Companyverkocht de titel aan 
De Vrije Pers (zie boven). De uitgeverij 
zelf staat inmiddels op de rand van het 
faillissement. 

De Journalist, blad van de Vlaamse 
Vereniging van Beroepsjournalisten, 
meldt dat de VÜM-groep de kinderstripfi
guur Jommeke verkocht heeft aan uitge
verij Dupuis. ,,Het Vlaamse Jommeke 
komt daarmeen in handen van de Waalse 
financier Albert Frère" weet De 
Journalist. 
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De fout die sommige mensen, 
meestal volkomen te goeder trouw, 
wel eens maken is dat ze over alles 
en nog wat een mening moeten 
hebben. En dat ze denken dat het 
hebben van een mening over iets, 
meteen dan ook maar gelijk staat 
met kennis over iets En toch is het 
soms verstandiger te luisteren naar 
mensen die het echt wel beter 
weten. 

Dat gaat bv op inzake politieke 
communicatie. Tegen alle raadge
vingen in toch zelf de eigen wil 
doorzetten en zelf, zonder verder 
overleg aan het boodschappen 
slaan, is niet altijd de beste manier 
om het Grote Gelijk aan jouw kant te 
krijgen Dat heeft meermaals geleld 
tot grote verwarring, overbodige 
misverstanden en onherstelbare 
schade. 

Wie daarover kan meespreken is 
Michael S. Dukakis, in 1988 presi
dentskandidaat van de democraten 
voor de Amerikaanse presidentsver
kiezingen. Binnenkort zullen Gore en 
Bush slag leveren voor de hoogste 
functie in de Amerikaanse politiek 
en naar aanleiding daarvan blikte 
het magazine 'Andere tijden' (NL) 

terug op de campagne van Bush Sr. 
tegen Dukakis. 
Opvallend daarbij was dat die laatste 
koste wat kost de zuivere lijn wilde 
aanhouden: hij wenste zijn profiel 
niet aan te scherpen of af te zwak
ken aan de hand van de resultaten 
van opiniepeilingen. Hij heeft daar 
de gevolgen van moeten dragen. 

haalden het onderste uit de truken-
doos en bespeelden daarmee de 
onderbuik van de bevolking De 
opponent werd openlijk vergeleken 
met een moordenaar en een ver
krachter. De democratische presi
dentskandidaat talmde en kon de 
opgelopen imagoschade' niet meer 
herstellen. Bush en zijn team deden 

Politici en media: 
liet is me wat 

De voorsprong die Dukakis had ten 
opzichte van zijn republikeinse con
current smolt als sneeuw voor de 
zon. Dukakis verloor het pleit in wat 
één van de smerigste campagnes 
ooit was. 
In gesprekken met Dukakis zelf, 
maar ook met zijn toenmalige cam
pagneleider werd in 'Andere Tijden' 
het verlies geanalyseerd. Het besluit 
kwam er grosso modo op neer dat 
Dukakis (a) te weinig emoties toon
de en (b) een onduidelijk profiel 
had. De mensen van het Bush-kamp 

Andere TUden, 26 oktober 2000, NedS 

het onmogelijke en wonnen niet op 
eigen sterkte, maar door de zwakte 
van hun tegenstander. 
Relevantie voor Vlaanderen? Ja, 
toch wei' ook hier steeds meer me
diacircus en steeds minder inhoud. 
Wie niet begeleid wordt of zich niet 
lèèt begeleiden door professionals is 
vroeg of laat een vogel voor de kat. 
In de VS werden in 1988 de eerste 
verkiezingen gewonnen zonder dat 
er sprake was van inhoud. Heel ver 
zijn we daar hier niet meer vanaf ... 

Krik 
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EVA-ministers, 
partijvoorzitters en 

pariementsieden 
samen 

• EUROPA • 

Op donderdag 9 en vrijdag 10 november 
organiseert de Europese Vrije Alliantie 
haar jaariijks congres. Ditmaal zijn 
Brussel en Antwerpen de gaststeden. EVA 
is de koepelorganisatie van negentien 
volksnationalistische en regionalistische 
partijen, waaronder VU&ID, en ijvert 
voor een meervoudig Europa van volke
ren en regio's. 

Men kan zich inschrijven voor het con
gres in het Europees Pariement, het inter
nationaal feest in Antwerpen (zaal 
Harmonie) en het havenbezoek. De 
alliantie VU&ID en haar partners uit 
Andalusië, Baskenland, Bretagne, Catalo-
nië, Galicië, Friesland, Sardinië, Schot
land en Wales heten alle WIJ-lezers van 
harte welkom. 

Het congres en het havenbezoek zijn gra
tis. Voor de democratische prijs van 650 
fr. (overschrijven op rek. nr. 424-6071331-
24) krijgt u op het internationaal feest in 
Antwerpen een warme maaltijd voorge
schoteld. U heeft de keuze uit een vis-, 
vlees- en een vegetarische pastaschotel 

met voorgerecht, hoofdgerecht en een 
glas wijn. 

PROGRAMMA 

Donderdag 9 november 
9u.: Koffie en onthaal - zaal 1G2 van het 
Europees Parlement. 

9u.30: Verwelkoming door Nelly Mies 
voorzitter van de Europese Vrije Alliantie. 
9u.45; Europa na de Top van Nice: welke 
vooruitzichten voor volksnationalisme en 
regionalisme? Toekomst van de Europese 
Unie. Verklaring van Brussel over het 
Europa van de regio-staten. 
13u.: Bezoek aan het Vlaams pariement. 
Toespraak door Vlaams minister Bert 
Anciaux. 
Receptie. 
15u.: Debat over culturele identiteit en 
economische ontwikkeling. Professor 
Dsvid McCrone (University of 
Edingburgh), auteur van 'The Sociology 
of Nationalism'; professor Frank 
Delmartino, (KUL) over culturele identi

teit, zelfbestuur en economische ontwik
keling; Jan Van Doren, adjunct-directeur 
van het VEV over 'De kracht van institu
ties in Europese regio's'. 
18u.30 Busrit naar Antwerpen, zaal 
Harmonie (Mechelsesteenweg). 
20u. Diner, Madingma (Keltische en 
Vlaamse folkmuziek) en discobar 
Vrijdi^ 10 november 
9u.30: Werkbezoek Antwerpen (stadsre

novatie 't Eilandje en haven). 
12u. Persconferentie (Antwerps 
Perscentrum). 

13u. Receptie op het stadhuis met sche
pen van Financiën, Hugo Schiltz. 

Inschrijven vóór maandi^ 6 november 
bij Veerie Wijffels, tel. 02/284.67.21, fex 
02/284.96.42 of 
e-post: vwijffels@europari.eaint 

Afhalen van palinggerechlen mogelijk 
Openingsuren- van maandag tot en met donderdag: 

12 uur tot 14.30 uu r - 18 uur tot 21 30 uur 
Zaterdag: 18 uur tot 22 uur 
Zondag: 12 uur 21.30 uur 
Verlofperiode: de maand december 

• WEDERWOORD • 

Viaams-nationaai 
alternatief 
In De Standaard van 10 oktober jl., 
schrijft Dirk Achten: ,,Als dit zo doorgaat, 
wordt het Vlaamse vereenzelvigd met het 
Vlaams Blok, een ronduit dramatische 
evolutie voor datzelfde "Vlaanderen". 
Inderdaad! En om dat te verhinderen 
moét de Volksunie er nu, in de eerste 
plaats, voor zorgen dat er een democra
tisch Vlaams-nationaal alternatief blijft. 
De velen die deze mening delen, moeten 
desnoods worden samengebracht in een 
nieuwe politieke formatie waarin Vlaams 
en volks de twee hoofdpijlers zijn, een 
Vlaamse VolksPartij. 

Herwig ^eessens , 
Denderleeuw 

Lambermont-
aldcoord 
Graag een antwoord op de lezersbrief 
vmJaakPeeters, Olen (WIJ, 25 okt. jl.) 
De kritiek dat door het Lambermont-
akkoord de drieledigheid van het land 
zou versterkt worden en verder geïnstitu
tionaliseerd is manifest onjuist. Dankzij 
de inspanningen van "VU&ID komen 
extra middelen (45 miljard fr) integraal 
ten goede aan de gemeenschappen. Zij 
worden toegekend op basis van de juiste 
retour (62% voor Vlaanderen en 38% voor 
Wallonië) mits overgangsmaatregelen tot 
2011. 
Daarnaast krijgen de gewesten, op 

nadrukkelijke vraag van Vlaanderen, 
meer autonomie maar niet meer midde
len. 

Patiik Vankrunkelsven 

VU is nodig 
In de hele discussie over de toekomst van 
de VU heb ik de indruk dat een aantal 
zaken verkeerd wordt ingeschat. Zij die 
het communautaire profiel van de VU 
willen afzwakken beweren dat de bevol
king hier niet meer warm voor loopt. Ik 
vind deze bewering intellectueel oneer
lijk. Juist door meer en meer het Vlaams-
nationale profiel naar de achtei^rond te 
verwijzen, heeft de VU heel wat kiezers 
verioren. 

Waarom zouden de Vlamingen boven
dien wakker liggen van het communau
taire thema als de VU hen hier niet meer 
voor wakker maakt? De slagkracht van de 
VU zal immers altijd gecorreleerd blijven 
met haar Vlaamse strijdvaardigheid. Bij de 
jongste voorzittersverkiezingen hebben 
de VU-leden dan ook overduidelijk voor 
het Vlaams-nationale profiel gekozen. 
Door de toekomst van de VU openlijk in 
vraag te stellen geeft men de pers de kans 
om de VU in een neerwaartse spiraal te 
duwen. Er is in Vlaanderen plaats voor 
een ongebonden partij met een sterk 
Vlaams-nationaal profiel, die bovendien 
ijvert voor een onafhankelijk Vlaanderen. 

KristofAgachc, 
Jette 

RS. de redactie ontvangt graag 
bneven van lezers. Naamloze, 
scheld- en smaadbrieven gaan 
de scheurnnand in. De redactie 
behoudt zich het recht voor 
brieven in te l<orten en pers-
Idaar te malcen. Brieven wor
den voluit ondertekend, tenzij 
de schrijver verzoekt initialen 
te gebruiken. www.volfcsunie.be 
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np ot en met 7 januari 2001 richt het In Flanders 
Fields Museum te leper de aandacht op Karel 

Lauwers, deze kunstenaar werd in 1892 te Antwerpen 
geboren. Deze tijdelijke tentoonstelling toont voor het 
eerst sedert zijn dood (in 1918teLendelede) een ruime 
selectie uit het werk van deze kunstenaar én soldaat 
van de Grote Oorlog. 

• UITSMIJTER • 

JCard lauwere was pas als kunstschilder 
afgestudeerd toen de Eerste 
Wereldoorlog uitbrak, hij werd opgeroe
pen als signaalgever in het 12de 
Linieregiment. Met zijn eenheid werd hij 
van in het begin van de gevechten inge
zet bij Luik, Antwerpen en in de 
Ijzerslag. Bijna vier jaar lang verbleef 
Karel Lauwers aan het Ijzerfront. Daar 
keerde hij stilaan terug tot zijn kunst. In 
talrijke schetsen en meestal kleine werk
jes (tekeningen, aquarellen, gouaches) 
bracht hij verslag uit van het leven aan en 
net achter het front Hierdoor verwierf 
liij groeiend aanzien onder de Belgische 
oorJpgskunstenaars. In de laatste twee 
oorlogsjaren nam Karel Lauwers deel aan 
verschillende tentoonstellingen en in 
augustus 1918 werd hij lid van de Cetdc 
anistique van het Belgische leger. Karel 
Lauwers sneuvelde op 15 oktober 1918 te 
Lendelede, bij de op één na laatste actie 
van zijn eenheid in de Eerste 
Wereldoorlog. 

ACADEMIEJAREN 

Zijn familie en vrienden hielden hem in 
een bijzonder dierbare herinnering. Zo 
verzamelden zij zeer vele werken en hon
derden brieven, foto's en documenten 
uit de oorlogstijd. Op deze nalatenschap 
werd de tentoonstelling in leper geba
seerd die de oorlogskunstenaar toont in 
een dubbele strijd: die rondom hem op 
het slagveld en deze in en met zichzelf als 
kunstenaar en als mens. 
Karel Lauwers volgde van 1903 tot 1913 
lessen aan de Antwerpse Academie voor 
Schone Kunsten Eerst leek hij zich voor
al te zullen bekwamen als decoratie- en 
sieraadschilder Maar na enkele jaren 
werd duidelijk dat hij meer en meer een 
carrière als kunstscliilder beoogde. Vanaf 
het schooljaar 1910-1911 volgde hij les in 
modeltekenen bij Isidoor Opsomer en 
nadien in de schilderkimst bij Julmn De 
Vriendt aan het Hoger Instituut voor 
Schone Kunsten waar hij in juli 1913 
afstudeerde met de graad van uitmun
tendheid. Voor Lauwers zich kon vesti
gen als kunstschilder diende hij nog tot 

in december 1913 zijn militaire dienst
plicht af te maken. Enkele maanden later, 
op 29 juli 1914, werd hij bij de algemene 
mobilisatie opnieuw onder de wapens 
geroepen. 

pianiste Bertha Vmgrieken. Hij overleed 
in 1944, nadat hij was opgepakt als ver
zetsman, in een Duits concentratiekamp. 
Jeanne werd de vrouw vunj.Karel Segers, 
de trouwste vriend van Karel Lauwers aan 
het front. Irma Lauwers huwde met Lode 
Craeybeckx, die van 1947 tot 1976 burge
meester van Antwerpen was. In de oor
logsjaren was voor Karel ook de vriend
schap met Corneel Verheyen, die in 
Londen verbleef, heel belangrijk. Via hem 
verliep veel correspondentie, en telkens 
Karel verlof had kon hij bij Corneel loge
ren. 

XHRONIQUEUR 

In de eerste oorlogsmaanden tekende of 
schilderde Karel Lauwers helemaal niet. 
Na de Ijzerslag en vooral na zijn eerste 

Leven en werk van 
een signaalgever 

FAMILIE 

Karel Lauwers werd geboren op 29 
december 1892 als oudste zoon in het 
gezin van Jan Lauwers en Carolina 
Mersveldt. Na hem volgden nog een 
broer, Emiel (°1894) en twee zussen, 
Jeanne C1898)en/m]a C1901). Vader 
Jan Lauwers was zelfstandig huis-, meu
bel- en sieraadschilder Hij leidde een 
klein maar bloeiend bedrijfje met zes 
werknemers, en was daarnaast sterk soci
aal geëngageerd in het Antwerpse vereni
gingsleven. Het gezin woonde in de 
Apostelstraat 12, van 1902 tot enkele jaren 
voor de dood van Jan en Carolina in 1951. 
Emiel meldde zich als oorlogsvrijwilliger 
in 1914 en zou een grote steun zijn voor 
zijn broer aan het front. Na de oorlog 
werd hij beroepsviolist en huwde met de 

vakantie in Engeland in april 1915 nam hij 
potlood, penseel en schetsboek weer op 
om in noodgedwongen meestal kleine 
werken het leven aan het front te verbeel
den. Hij zocht nog naar een eigen stijl, 
maar zijn onderwerp vond hij onmiddel
lijk. Zijn makkers in de loopgraven - aan 
het werk, in kleine tafereeltjes op de rust -
staan centraal; daarnaast ook een aantal 
ooriogslandschappen: de verwoesting, de 
overstroming. De artiest versterkte zijn 
beelden met korte treffende titels, gegre
pen uit het leven aan het front. Zodoende 
werd Karel Lauwers een realistische chro
niqueur van het dagelijkse frontleven, 
wars van heroïek, solidair met zijn lotge
noten. 

Vanaf 1916 begon de kunstenaar naar offi
ciële erkenning te zoeken. Hij probeerde 
al heel snel bij de legerleiding erkend te 

Lauwers beeldde uit wat hij rond zich waarnam. Ook de overstroomde gebieden, zoals hier bij 

de samenvloeiing van IJzer en leperlee 

worden als oorlogskunstenaar, maar 
vond aanvankelijk geen officiële steun. 
Hij stuurde regelmatig werken in voor 
groepstentoonstellingen van ooriogskun-
stenaars. Werk van hem werd ondermeer 
tentoongesteld in Cardiff, Londen, Bath, 
De Panne en Le Havre. Enkele werkjes 
werden verkocht. Eén van de kopers was 
koningin Elisabeth. Karel Lauwers nam 
ook deel aan verschillende wedstrijden 
die voor oorlogskunstenaars werden 
georganiseerd. Zo was er een internatio
nale ex-libriswedstrijd waarvoor hij tal 
van ontwerpen maakte. In 1918 nam hij 
ook deel aan een wedstrijd ingericht door 
het Belgisch leger als hulde aan de Franse 
en de Italiaanse bondgenoten. Officiële 
erkenning kwam er bijna op het einde 
van de oorlog, toen Karel in augustus 
1918 lid werd van de Cercle artistique van 
het leger. 

Karel Lauwers stierf op 15 oktober 1918 
te Lendelede, bij een van de allerlaatste 
acties van het 12de Linieregiment Zijn 
kapitein noemde hem 'een van zijn beste 
soldaten', die het vertrouwen en de waar
dering had gekregen van allen die hem 
kenden. Het was zijn vriend /. Karel 
Segers die de familie in Antwerpen van 
het overlijden op de hoogte bracht. 
Jan Lauwers stelde alles in het werk om 
zijn zoon een waardige herinnering te 
bieden. Tot 1921 ijverde hij voor een 
geschikte laatste rustplaats, daarna voor 
de officiële erkenning als oorlogsheld. 
Maar uiteindelijk is het de herinnering 
aan een zoon én kunstenaar die in de 
familie werd en wordt in stand gehou
den, die de meeste indruk maakt. 
De catalogus van de tentoonstelling 
bestaat uit twee delen: deel 1 beslaat een 
reeks opstellen over het leven en het 
werk van Karel Lauwers, rijkelijk geïllus
treerd met foto's en egodocumenten: 
Inleiding, Corresponderen in Oorlogstijd 
(Piet Chielens), De Academiejaren (Jan 
Dewilde), Familie en vrienden (Annick 
Vandenbikke), De Grote Ooriog van 
Karel Lauwers (Dominiek Dendooven), 
In Memoriam Karel (Piet Chielens); deel 
2 is een album in kleur en zwart-wit met 
52 nooit eerder getoonde werken van 
Karel Lauwers. 

Karel Lauwers. Kunstenaar & Soldaat. 
In Flanders Fields Museum, Laketüiallen, 
Grote Ma±t, leper. Dinsdag t/m zondag 
YanlO tot 17u., maandag gesloten, 
laatste ticketverkoop 1 uur voor sluitings
tijd. 

Groepsreservaties: 
teL 057/22.85.84, fax 057:22.85.89, 
e-post: flandersSeldseieper.be 

Catalogi^: Vitg. De Klaproos, 146 
bh. 1.195 fr. 
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