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E r was geen klein beetje verrassing bij jour

nalisten en waarnemers toen donderdag

nacht, 16 november jl., het bericht verspreid werd 

dat het VU-partijbestuur tot een algemeen aanvaar

de beginselverklaring was gekomen. Op één ont-

houdingsstem na bevestigde het partijbestuur zijn 

vertrouwen in VU-voorzitter Geert Bourgeois. Op 

bladzijde twee leest u de integrale tekst, op bladzij

de drie het verhaal hoe hij tot stand kwam. 

Na goedkeuring in het partijbestuur diende 

de beginselverklaring nog aan de leden van de par

tijraad te worden voorgelegd, dat gebeurde zaterdag 

jl-

De leden van deze vergadering - meer voltal

lig dan ooit - kregen een overzicht van de gebeurte

nissen sinds de ongelukkige samenkomst in De 

Panne. Met haast notariële precisie gaf Paul Van 

Gremhergen uitleg bij de moeilijkheden die de 'drie 

wijzen' dienden te overmeesteren. Tot en met het 

teruggeven van hun opdracht, gevolgd door de 

bijna wonderbaarlijke heropstanding na de goed

keuring van de beginselverklaring. Deze werd door 

voorzitter Bourgeois op de partijraad omstandig 

toegelicht. Ook Bert Anciaux en Patrik Van 

Krunkebven voerden het woord, zij lichtten hun 

houding toe. 

Vervolgens gaven de raadsleden vrank en vrij 

him mening. In tal van tussenkomsten werd de 

vraag naar het waarom van de meningsverschillen 

en de herkomst van de uiteenlopende standpunten 

gesteld. 

Sommige interpellaties klonken zeer emotio

neel, de voorbije weken waren dan ook bijzonder 

hectisch geweest. Uit de tussenkomsten bleek voor

al dat de betrokkenheid bij de partij groter is dan 

ooit. Andere sprekers vertolkten de zorg die hun 

lokale besturen hen naar Brussel hadden meegege

ven, de verbondenheid met de Vlaams-nationale 

democratie leeft zeer sterk, de wil om de rangen te 

sluiten en eensgezind door te gaan eveneens. 

Volledigheidshalve weze eraan toegevoegd 

dat de Volksuniejongeren het niet eens konden zijn 

met de voorgelegde tebt, VUJO vond er de beslui

ten van het nationaal congres van Leuven (1997) 

niet in terug. 

Onder meer omwille van deze stellingname 

was het uitkijken naar de uitslag van de stemming. 

Zo'n 20 leden, meestal VUJO'ers, onthielden zich. 

De beginselverklaring (met aanvullende interpreta

tie) werd met grote meerderheid, 170 ja-stemmen, 

aanvaard. 

(Lees ook blz. 2 en 3) 

Uit de Wetstraat 

Biologische voeding 

Top van Nice staat voor dilemma. 

Davidsfonds sluit 125 jaar muzikaal af. 
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Mambo doet het voor kinderen 

We gaan hier niet meer in op de com
mentaren die zo ongezouten liet einde 
van de Voil<sunie liebben aangei<ondigd. 
Dat de partijraadsieden zaterdag Jl. mas-
saai besloten de rangen te siuiten is 
belangrijker nieuws dan het leedvermaal< 
dat van de letters droop. Wie de zitting 
heeft bijgewoond en de sprel<ers uit de 
arrondissementen heeft gehoord, is 
onder de indruk gekomen van de bereid
willigheid om een nieuwe start te nemen. 
Zeer zel<er had de uitl<omst van de partij-
bestuurzitting van donderdag 16 novem-

Wie de beginselverklaring als vaag ervaart, 
richt zich uitsluitend op de problematiek 
van het ogenblik en dat was niet de 
bedoeling. Wie zich enkel met de dagelijk
se omstandigheden inlaat verliest de 
grote principes uit het oog en gaat twij
felen aan eigen waarde en nut. 
De goedgekeurde beginselverklaring zet 
de waarden gevat op een rij, het was ook 
nodig. 
Natuurlijk mogen wij elkaar geen Liesbeth 
noemen, men kan geen mens dwingen 
om de boodschap van de aanvaarde tekst 

Samenhang en slagkracht 
ber allen weer hoop gegeven op een toe
komst. De eerste voorwaarde daartoe was 
dat alle mede- en tegenspelers bereid 
waren om het kader een duidelijk signaal 
te geven. Dat gebeurde zaterdag 18 
november Jl, daarom zal die dag in het 
leven van de Volksunie 'een datum' blij
ven, een orlëntatiedag waarop de funda
menten van het democratisch Vlaams-
nationalisme zoals het door de Volksunie 
wordt nagestreefd opnieuw geijkt wer
den 

De goedgekeurde tekst Is allesbehalve 
vaag. Integendeel: hij draagt in zich alle 
ingrediënten van een aantrekkelijk pro
gramma zoals het door de grote partij
congressen werd aanvaard. 

te begrijpen. Wat echt telt is het volgen' 
van een strategie om de vooropgestelde 
doelen te bereiken. Een zorg die ook in de 
beginselverklaring staat vermeld. 
Groepswerk en luisterbereidheid lelden 
tot samenhang, samenhang leidt tot slag
kracht; deze begrippen lijken zo aftands 
dat ze haast lachwekkend zijn, ze zijn en 
blijven echter de fundamenten van elk 
degelijk samenspel. 

Ook de aan de beginselverklaring toege
voegde 'Interpretatie' heeft zijn belang. 
De lokroep - of is het dadendrang? - om 
aan initiatieven voor politieke hergroepe
ring deel te nemen is verleidelijk. Hij klinkt 
zeer hoog en vanuit verschillende richtin
gen. Eraan weerstaan is moeilijk, zo blijkt 

steeds weer. Maar open staan voor een 
ernstig gesprek is natuurlijk niet hetzelfde 
als zich aanbieden is dit niet het geval 
geweest, dan hebben sommigen deze 
indruk wel gegeven. 
De lezer weet dat meerdere partijen, fac
ties en bewegingen 'praten'. Dat hoeft 
niet per se fout te zijn op voorwaarde dat 
men steeds beseft welke partij men op 
het oog heeft. En daar moeten toch 
grote vraagtekens worden bijgezet. Zowel 
bij de CVP-opsmuk van Stefaan De Clerck, 
de Christen-democratische vernieuwing 
van Johan Vanhecke, het SP-vernieu-
wlngsplan van Patrick Janssens, de Grote 
Linkse Koepelpartij van Norbert De 
Batseller, de politieke partnerruil van het 
ACW als bij alle andere pogingen tot her
groepering (groen-rood en zijn varianten); 
telkens mangelt het aan de noodzakelijke 
blndtekens 

De zaterdag aanvaarde beginselverklaring 
tekent zo'n blndtekens perfect uit. Ook in 
die zin is het onjuist de tekst als vaag te 
omschrijven. 
In de voorbije weken hebben wij herhaal
delijk geschreven wat humanitaire 
Vlaams-nationalisten bindt, wat de pijlers 
zijn waarop hun programma is gebouwd: 
staatshervorming én natievorming, maat
schappelijke vernieuwing én sociale recht
vaardigheid. 

Onder impuls van Bert Anciaux kwam de 
alliantie tussen VU en ID21 tot stand, als 

eerste aanzet tot politieke vernieuwing. 
Een alliantie kan een aantrekkelijke formu
le zijn maar is geen gemakkelijk hanteer
baar middel. Overleg en eerbied voor 
overeenkomsten mogen nooit stilvallen 
anders wordt de samenwerking een last 
Het volstaat niet dat de alliantie er is ze 
moet ook werkzaam zijn, d.w.z. dat elk 
van de partners zijn plaats kent en deze 
ook weet in te vullen. Dat dit niet altijd zo 
was, is de Jongste maanden gebleken. Er 
was een diepe chsis nodig om dit in te 
zien. Het is dan ook goed dat het VU-par
tijbestuur de beslissing nam om de relatie 
met 1D21 op punt te stellen Pas wanneer 
de samenstellende delen elkaar aanvullen 
en niet hinderen, elkaar eerbiedigen en 
niet kwetsen heeft een alliantie zin 
Het voorbije conflict binnen de Volksunie 
heeft (eens te meer) geleerd dat proble
men onmiddellijk moeten uitgesproken 
worden binnen de daartoe bestemde 
organen en dat geheim overleg in min of 
meer gestructureerde cenakels fataal tot 
kortsluiting, achterdocht en tweedracht 
leidt. 

Daarom is het verheugend dat de hoog
ste geledingen van de partij luisterbereid
heid en dialoog hebben aanvaard om te 
komen tot de zo noodzakelijke samen
hang ten einde de slagkracht van de par
tij te herstellen. 

Maurtts van Liedekerke 



En dan moet ie overoeven natuurlifk! 
'Zo is de CVP uit de regering en zo wordt het Te 

Deum in vraag gesteld' was zowat de reactie in 

christen-democratische kringen na het bekendraken 

van de wrevel over de wel zeer christelijke viering van 

de dag van de dynastie. Gezien wij het vorstenhuis 

niet zo zien zitten, lijkt ons ook een meer burgerlijke 

viering van de familie uit Laken overbodig. Kwestie 

van het kwaad niet door het kwaad te vervangen. Los 

daarvan doet men in de kerk natuurlijk wat men wil 

Anderzijds is er nog een theorie die opgeld maakt: 'Zo 

zit de CVP in de Bestendige Deputatie in Limburg zo 

is er geen vuiltje meer aan de lucht met een illegaal 

neergepoot klooster in Opgrimbie ... 'Tsjeef' was dat een 

scheldwoord voor 'hypocriet'? 

Terechte vraag 
,,Het verhaal gaat over de media, die seconden nadat 
de stennhokjes in een district sluiten de eerste voor
spelling doen. Een terechte vraag is waarom dat eigen
lijk moet. Wat is ertegen om rustig af te wachten totdat 
een groot deel van de stembiljetten is geteld - of zelfs 
totdat ze allemaal zijn geteld"?" 

Bernard Hammelburg in Vrij Nederland ysn 18 novem
ber 2000 over de verantwoordelijkheid van de media in 
de soap rond de Amenkaanse presidentsverkiezingen 

• DOORDEWEEKS • 

Steeds meer vrouwen melden 
zich aan bij de Anonieme Alcoholisten. 
Gezien 'eenzaamheid' als belangrijkste 
reden voor drankverslaving bij vrou
wen wordt opgegeven zal je zien dat in 
het eind de schuld bij de man komt te 
liggen ... 

Het aantal leden van studen-
tenclubs daalt zienderogen. Studenten 
denken eerst aan een carrière. Het ver
leidde Yves Desmet - de goeroe van 
progressief Vlaanderen - tot een edito-
riaal (15 nov. jl.) over de jammerlijke 
teloorgang van rituelen ... 

Van het stereotiep van de 
'domme Nederlander' klopt binnenkort 
helemaal niets meer Gezien er bij onze 
noorderburen een tekort aan sperma
donoren dreigt, wippen Nederlandse 
koppels voor vruchtbaar mannelijk 
zaad immers even de grens met België 
over Pervers effect van al die fertili-
teitstechnieken is dan weer een drei
gend 'overschot' aan adoptiekinderen. 
Omdat ouders nu vaker zelf kinderen 
kunnen nemen, zijn er veel minder aan
vragen tot adoptie. 

De dierenrechtenorganisatie 
CAIA vertoonde weerzinwekkende 
beelden van veemarkten in Ciney en 
Anderlecht. Het slachthuis van 
Anderlecht stelde daarop voor om een 
webcam te plaatsen in de hallen. Zo 
kan iedereen het gebeuren volgen. 

In Hasselt is het KS/Super Club-
proces gestart. Daarin zal worden 
beoordeeld of o.m. de miljardenaan
koop waardeloze Super Club-aandelen 
een schoonheidsfoutje van de manager 
dan wel puur bedrog was. 

Vraag voor alle eindejaarskwis-
jes: 'Noem de naam van de winnaar van 
Big Brother'. Verkeerd antwoord: 
Betty. 

De eerste 'Jongerenmars' 
wordt afgesloten aan het koninlijk 
paleis in Brussel. Filip en Mathilde 
mengden zich onder het publiek. Toch 
wel vreemd dat juist deze, door hun 
afkomst ondemocratisch bevoordeelde 
figuren, zo een prominente rol kregen. 

Tot slot: opvallend toch met 
hoeveel plezier de 'ondergang' van de 
VU beschreven werd en er haast niet 
wordt gesproken over de drugs- en 
andere zweren binnen Agaiev ... 

Beginselverklaring 
Hierbij de volledige tekst zoals hij eerst 
door het partijbestuur op donderdag 16 
november jl. werd aanvaard en op zater
dag 18 november jl. door de partijraad 
werd goedgekeurd: 
,,De VU is een eigentijdse, radicale 
Vlaams-nationale partij die open staat 
voor allen die samen met haar de zelf
standige Vlaamse natie vorm willen 
geven. De Volksunie is een partij die 
staat voor waarden die in het humanis
me, zowel van christelijke als vrijzinnige 
oorsprong, hun wortels vinden. 
Vanuit haar open democratisch Vlaams-
nationalisme zal de VU werk maken van 
de sociale, culturele en economische 
ontvoogding, de gemeenschappelijke 
ontwikkeling en bloei van het Vlaamse 
volk. De weg daartoe ziet de VU: 
- in het creëren van sociale rechtvaardig
heid en van ontwikkelingsmogelijkhe
den voor elkeen die in Vlaanderen leeft; 
- in een vasthouden aan de fundamente
le rechten en vrijheden van de mens en 
de burger; 
- in een gerichtheid op gemeenschaps
vorming: vrije en ongebonden individu
en die hun verantwoordelijkheid opne
men in de gemeenschap; 
- in de participatie aan de parlementaire 
democratie. 

Daarbij staat de Volksunie een toekomst
gericht Vlaanderen voor ogen: 
- dat als vrije natie deelneemt aan de 
opbouw van een federaal Europa; 
- dat als solidaire natie zijn verantwoor
delijkheid opneemt in de wereld; 
- dat gelijke kansen biedt aan allen die op 
zijn grondgebied gemeenschap willen 
vormen; 
- dat grote zorg besteedt aan zijn sociaal 
en ecologisch milieu; 
- dat tolerantie en pacifisme, verant
woordelijkheid en gemeenschapszin tot 
zijn basiswaarden rekent; 
- waar er goed en ethisch bestuurd 
wordt in functie van het algemeen 
Vlaams belang, waar zodoende de poli
tieke besluitvorming het haalt van de 
macht van geld, van drukkings- en 
belangengroepen, en 
- waar de vrijheid en de waardigheid van 
elkeen hun grens vinden in de vrijheid 
en de waardigheid van de ander. 

DOELPUBLIEK 

De VU richt zich voor de verwezenlij
king van deze beginselen tot al wie in 
Vlaanderen woont en er gemeenschap 
wil vormen, zonder onderscheid van 
geloof, rang of stand. 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 

Uit voornoemde visie op de VU vloeit 
voort dat zij op basis van haar program
ma, zoals geformuleerd in de congressen, 
vrij en ongebonden deelneemt aan het 
politiek gebeuren, in de alliantie VU&ID. 
Vanuit haar verantwoordelijkheid voor 
de toekomst van de Vlaamse Gemeen
schap wil de VU in een geest van grote 
openheid aandacht besteden aan moge
lijke toekomstige evoluties binnen 
Vlaanderen. Dit veronderstelt luisterbe
reidheid en bereidheid tot dialoog, maar 
evenzeer cohesie en slagkracht van de 
eigen partij. 

De partijraad bevestigt haar vertrouwen 
in de voorzitter om de uitvoering van 
deze opdracht te leiden." 

Na het debat in de partijraad werd vol
gende interpretatie mee genotuleerd in 
het verslag van de zitting én tegelijker
tijd met de beginselverklaring goedge
keurd: 
,,Wij nemen als partij noch als individu 
het initiatief voor een politieke herver
kaveling, maar wij staan open voor ieder 
gesprek op het ogenblik dat een derge
lijk initiatief aangeboden wordt". 

OPGRIMBIE 

De oren van de Limburgse oud-VU-gede-
puteerden voor Ruimtelijke Ordening, 
]ohan De Tmck en Frieda Brepoels zullen 
meer dat getuit hebben toen ze vernamen 
dat de nieuwe CVP-SP-VLD-deputatie van 
hun provincie groen licht gaf voor de ver
dere bouw en afwerking van het klooster 
in Opgrimbie. 
Tegen alle negatieve adviezen van de 

diensten van Stedebouw en van de eigen 
provinciale dienst Ruimtelijke Ordermg 
in, oordeelde de deputatie dat de bouw 
van het klooster niet strijdig is met het 
gewestplan Limburgs Maasland, hoewel 
de uitgevoerde werken een belangrijke 
ruimtelijke weerslag hebben op de omge
ving, een groengebied met hoge biologi
sche waarde en gesitueerd in een zgn. 
vogelrichtlijngebied en in een habitat-
richtlijngebied. Meer nog, de deputatie 

Met bedekte 

borsten terug 

naar de eigen 

worsten. 

oordeelt zelfs dat het klooster nuttig is 
voor de... inrichting van het gebied. 
Dat de nieuwe deputatie met haar beslis
sing een politieke daad stelt, valt niet de 
ontkennen. Zo moet de miskleun van 
minister Theo Kelchtermans van zes jaar 
geleden koste wat kost door de CVP her
steld worden. Er hangt namelijk een 
omvangrijk prijskaartje aan mogelijke 
schadeclaims! 

Na de vernietiging door de Raad van State 
van de onwettig afgeleverde bouwver
gunning leent de SP-gedeputeerde voor 
Ruimtelijke Ordening, Sylvain Sleypen 
zich nu tot een juridisch misbaksel. Naar 
buiten uit moet het echter verkocht wor
den door de woordvoerder van de depu
tatie, advocaat Mare Vandeput, voorzitter 
van CVP-Limburg. Door het dossier als 
een bouwberoep en niet als een bouw-
misdrijf te behandelen zet de deputatie 
de Vlaamse administratie buitenspel en 
zal het dossier normalerwijze, na een 
beroep van de stedenbouwkundig ambte
naar terug op de tafel van de Vlaamse 
regering belanden. Het was ook daar dat 
het zes jaar geleden vorm kreeg. 
De Vlaamse regering zal dit dossier nu 
moeten toetsen aan het Structuurplan 
Vlaanderen, de voorschriften van het 
gewestplan, het milieubeleidsplan, het 
decreet op het natuurbehoud, het bosde-
creet,... 
De hoop is groot dat de Vlaamse regering 
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Waarde Heer Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, middels de Gele Geeraerts 
Ombudsdienst, kortweg 'GO!', is mij gevraagd u een brief uit een 
zuiders land van een zuiders continent over te brengen. 
„Seg Gele Geeraers - of moet ich zegge 'Geile Geeraers', haha - nu 
dach ich dat ich met mijn ervaring als voorzitter van een verkie-
zingskemmissie de mense in Emerika een hansje kon gaan helle-
pe. Maar nu heb ich de verkeerde vlieger gepak - misschien heb 
ich ooch de verkeerde nota geleze, de facteur was vei^ete de 
pries in te steke voor de electronische pos - en zo komp het dat 
ich in Zuid-Afrika ben geland. Het spijt mich dan ook dat ich bij 

de Vrije Uniekelingen en 21 Indrukwekkende Draaikonten niet 
ben kunnen tussekome in het debat. Ge zoudt tsjans denke dat 
ich daar een doorslaggevende stem zou hebbe gehad. Ze hebbe 
netuurlijk gedach dat ze het beter konden en ge ziet wat daarvan 
komp. As ze maar niet denke dat ze compensaatsie krijge voor al 
die overure. 
Maar nu serjeus, haha, Geeraers: denkt gij dat vriend De 
Liedekerreke voor zijn gezetje nog iemand kan gebruike van uit 
het buiteland? Ich heb hier immers een beetje rondgelope en ich 
kan al zegge dat het ete op de Tafelberg ech niet lekker is. Ich heb 
verder ook ontdek dat er in Johannesburg ook mense wone die 
niet Johannes hete. Zou De Liedekerreken ook al weten dat kleur

lingen niet blauw of groen, maar gewoon een beetje bruin of geel 
zijn? Ich ben ooch tot de ontdekking gekomen dat dit land aan de 
onderkant van de wereld lig. En toch val ich niet van de wereld af 
en ik sta ook niet op miene kop. Ich moet nog natrekke naar 
welke kant het bad bij mich thuis leegloop, maar hier is dat naar 
rechs. 
Zo dat was het, Geeraers. Doe een goed woordsje bij De 
Liedekerreke en een kuske voor Ludwina." 
Tot daar een bijdrage uit Kaap de Goede Hoop. Ge ziet maar hoe 
ge ze inpast, vriend schrijvelaar. 

De Gele Geeraerts 

DOORDEWEEKS 

het vertrouwen dat de Vlamingen in de 
rechtsstaat (nog) hebben dan ook niet zal 
beschamen. 
Wetten of decreten op Ruimtelijke 
Ordening gelden tenslotte voor iedereen 
in gelijke mate. 
Of denkt de nieuwe bestendige deputatie 
van Limburg daar nu plots anders over 
sinds de CVP mee aan het stuur zit? 

EUROPEES FRAUDEREN 

Tachtig procent van de fraude met 
Europese fondsen situeert zich op het 
niveau van de lidstaten. Dat blijkt uit het 
jaarverslag van de Rekenkamer. Deze 
vaststelling ontkracht - ten dele - de hard
nekkige mythe over fraude bij de 
Europese instellingen. 
VU&ID-europarlementslid Bart Staes gaf 
z'n mening over het jaarverslag tijdens de 
plenaire vergadering van 15 november jl. 
De Rekenkamer zou er volgens hem beter 
aan doen voortaan 'man en paard' te noe
men om de slechte leerlingen publiek 
terecht te wijzen. Leden van het 
Europees Parlement konden het jaarver
slag meer dan een week op voorhand 
inkijken. Toch was Staes ontgoocheld 
over de voorbereidende commissie 
Begrotingscontrole omdat „op een aantal 
cruciale vragen geen antwoord werd 
gegeven". Deze gedetailleerde antwoor
den waren wel terug te vinden in de 
Süddeutsche Zeitung. Daarin spreken 
vertegenwoordigers van de Rekenkamer 
over fraude en financiële onregelmatig
heden die oplopen tot acht miljard Duitse 
mark. 

„Er loopt inderdaad heel wat fout bij de 
Europese Commissie", stelt Staes vast, 
„het geld van de Europese belastingbeta
ler wordt nog steeds niet zorgvuldig 
beheerd.'' Hij beseft - net als de voorzitter 
van de Rekenkamer - dat de Commissie 
aan een mentaliteitsverandering werkt. 
„In die zin wordt het volgende jaarver
slag het verslag van de waarheid voor de 
koerswijziging van de Europese 
Commissie. Maar er is ook nood aan actie 
in de regionale en de nationale parlemen
ten want heel wat fouten gebeuren op 
deze beleidsniveau's." Om hieraan te ver
helpen, roept Staes z'n collega's in de 
nationale parlementen op de twee anti-
fraudeconventies zo snel mogelijk te rati
ficeren. 

NIET TEKENEN! 

o p 14 november jl. vroeg Dtk De Cock 
(VU&ID) in het Vlaams parlement aan 
Vlaams minister van Economie Van 
Mechelen naar de houding van de 
Vlaamse regering met betrekking tot de 
eventuele ondertekening door België van 
het internationale akkoord inzake her

structurering en werking van de 
Europese defensie-industrie. 
Op 27 juli 2000 immers werd er in het 
kader van de wapenbeurs in Groot-
Brittannië een overeenkomst over de her
structurering en de werking van de 
defensie-industrie gesloten tussen 6 lan
den van de Europese Unie: Framework 
Agreement Concerning Measures to 
Facilitate the Restructuring and 
Operation of the European Industry. Via 
deze kaderovereenkomst wordt de inter
nationale wapenindustrie vergemakke
lijkt, o.m. doordat het land waar de laat
ste toevoeging op een systeem gebeurt, 
de uitvoerlicentie van het wapentuig mag 
afleveren. Er werd ook aan België 
gevraagd om tot die overeenkomst toe te 
treden. 

Indien de federale regering dit aanvaardt, 
rijst er een probleem met de Vlaamse 
overheid. De Cock herinnerde het 
Vlaams parlement eraan dat het op 18 

Minister neemt 

de fiets. 

mei 1999 het Innovatiedecreet heeft 
goedgekeurd waarin Vlaanderen zich 
ondubbelziimig uitspreekt voor een vre-
desindustrie. 
Hij vroeg dat het Vlaams pariement de 
federale overheid van het Innovatie

decreet op de hoogte zou brengen, zodat 
België dit verdrag niet ondertekent. 
Economische contracten mogen immers 
niet ten koste zijn van de inspanningen 
die worden geleverd voor een vreedzame 
wereld. Niet tekenen dus! 

3 
r> e VU is niet (meer) verliefd, laat staan verloofd. Maar, 

als de partij aan slagkracht en samenhang wint, 
wordt ze wel een aantrekkelijke bruid die eisen kan stellen 

en meer invloed kan uitoefenen. 

Niet verloofd 
Het zag er aanvankelijk weinig gunstig uit 
voor de partij, die donderdagavond 16 
november. De drie wijzen hadden liun 
opdracht terug In handen van het bijeenge
roepen partijbestuur gegeven en konden 
weinig anders besluiten dan dat hun bemid
delingsopdracht niet geslaagd bleek. 
Sommige kranten meenden in hun bericht
geving de dag daarop dat de breuk onaf
wendbaar was. Niettemin verklaarden de 
drie wijzen voor de aanvang van het partij
bestuur de hoop niet te willen opgeven Er 
volgde een lange, spannende vergadering 
die vijf uur duurde. 

Hugo Schiltz heeft voor en tijdens de verga
dering een belangrijke verzoenende rol 
gespeeld. Ook tijdens het Dagelijks Bestuur, 
eerder die donderdagmiddag, drongen 
sommigen erop aan om hoe dan ook te blij
ven praten. Uiteindelijk heeft een aantal 
rationele, logische overwegingen de boven
hand gehaald op emoties en uiteenlopende 
strategische standpunten. Eerst en vooral 
staan de verscheidene leden van het partij
bestuur, de partijraad en de top program-
matohsch geenszins mijlenver uit elkaar. 
Natuurlijk legt éénieder nu en dan andere 
inhoudelijke accenten, maar deze vallen niet 
eens onder te brengen in deze of gene 
groep. Neem binnen de Vlaamse beweging, 
of het nu om de partijpolitieke of de niet-
partijpolitieke gaat, het Vlaams-nationale 

cement weg, en iedereen situeert zich wel 
ergens, van extreem tot minder extreem op 
de andere breuklijnen. Op het moment dat 
het flamingantisme als hét uitgangspunt en 
het bindmiddel wegvalt, wijzen de neuzen 
wel In andere richtingen. Precies daarover 
was geenszins duidelijkheid ontstaan. 
Temeer daar het partijpolitieke landschap 
momenteel te onstabiel is om coherente 
toekomstverwachtingen uit te stippelen. 
Sommige partijen willen wel bewegen, maar 
momenteel beperkt dit zich tot het zoeken 
naar een eigentijdse vertaling van historisch 
gegroeide aandachtspunten. Bovendien bie
den weinig partijen de nodige ruimte opdat 
élémentaire doelstellingen van andere par
tijen geïntegreerd worden in een nieuw of 
aangepast programma. In die zin vormde de 
VU een uitzondering door een alliantie aan 
te gaan met ID21. 

Uiteraard beschouwden weinigen binnen de 
partij het als een aanlokkelijk vooruitzicht 
om verantwoordelijk gesteld te worden voor 
een eventuele breuk. Het was erop of eron
der en dat hebben de verzoeners aange
wend, zodat een vergelijk voor iedereen als 
een win-win-situatle kan worden 
beschouwd. 

Op voorgaande bladzijden kan de lezer de 
integrale tekst van het vergelijk of de 
Beginselverklaring bekijken. Met betrekking 
tot het hoofdstuk 'Strategische Doelstelling' 

valt op dat de partij vrij en ongebonden wil 
deelnemen aan het politieke gebeuren, ,,op 
basis van haar programma, zoals geformu
leerd in de congressen." Tijdens de partijbij
eenkomst in De Panne, een kleine maand 
geleden, stelde het Dagelijks Bestuur voor te 
werken rond vijf kernthema's: een onafhan
kelijke natie in Europa; een gastvrij en een
talig Vlaanderen, solidariteit, zowel Intern als 
extern; goed bestuur en een moderne 
samenleving. 

Wat eventuele politieke hergroepering 
betreft, besliste de partijraad van zaterdagji. 
om als partij of als individuen niet zelf het 
initiatief te nemen. Wel wil men openstaan 
voor een gesprek op het ogenblik dat een 
dergelijk initiatief aangeboden wordt. 
Stilstaan is dus niet de opdracht, maar wel 
op eigen slagkracht - in de beginselverkla
ring heeft men het daarbij over de alliantie 
VU&ID - gepast en doordacht ingaan op 
mogelijke partijpolitieke evoluties, in die zin 
slaat Bert Anciaux üe nagel op de kop wan
neer hij meent dat er ook eens vanuit ande
re partijen mag worden bewogen. Per slot 
van rekening haalden de Vlaamse socialisten 
tijdens de jongste verkiezingen voor het 
Vlaams parlement amper 5% meer dan 
VU&ID.' 

Belangrijk ook Is dat de partijraad haar ver
trouwen in voorzitter Geert Bourgeois heeft 
bevestigd om de uitvoering van de beginsel
verklaring te leiden. Uiterst positief is dat 
iedereen voortaan beseft dat regelmatige 
interne communicatie tussen de fracties, de 
partijtop en de ministers noodzakelijk en 
gewenst is. in feite beschikt de partij over 
intelligente en populaire persoonlijkheden 
met elk hun eigen stijl en aanhang bij het 
brede publiek, een gegeven dat als een 
troef kan en moet worden uitgespeeld. 

(evdc) 
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Vorige week maakten Vlaams minister 
Johan Sauwens en zijn gevolg een 
fietstochtje door het hartje van Brussel op 
één van de 48 dienstfietsen die voortaan 
ter beschikking zullen staan van de 
ambtenaren van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. 
Het idee om de fietsen aan te schaffen 
werd ingegeven door het feit dat het gros 
van de gebouwen waarin de Vlaamse 

ambtenarij is gehuisvest binnen een 
straal van 1 km. rondhei 
Martelarenplein ligt Ambtenaren moeten 
zich nog al eens naar een ander gebouw 

begeven en dat kan nu dus met de fiets 
i.p.v. melde wagen of de metro. Het 
vervoermiddel is sneller en 
milieuvriendelijker. Bovendien is wat 
lichaamsbeweging gezond. Of dat niet te 
voet kan?fa, vanzelfsprekend, maareen 
fiets met draagtassen is wel net zo handig 
wanneer je zware dossiers moet 
meeslepen. De fietsen zijn geel en dragen 
het logo van de Vlaamse Gemeenschap. 

• WETSTRAAT • 
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I In deze laatste aflevering over een nieuw sociaal 
statuut voor zelfstandigen willen we het 

hebben over de faillissementverzekering. Kamerlid 
Danny Pieters wil deze vervangen zien door een 

werkloosheidsuitkering. 

De risico's van het vale 
Om zelfstandigen die definitief hun zaaii 
stopzetten omwille van een faillissement 
sociaal op te vangen werd in het statuut 
voor zelfstandigen enkele jaren geleden 
de faillissementsverzekering in het leven 
geroepen. Deze regeling keert de zelf
standige gedurende korte tijd een vaste 
uitkering van ongeveer 30.000 of 25000 
fr. uit, naargelang men personen ten laste 
heeft of niet. De gefailleerde blijft daar
enboven nog een tijdje verzekerd voor 
gezondheidszorgen en gezinsbijslagen. 
De faillissementsvenekering wil voor de 
zelfstandige de overgang van 'het zelf
standigenschap' naar bijstand minder 
bruusk laten verlopen. Ook zelfstandigen 
die geen handelaar zijn, bijvoorbeeld 
landbouwers of advocaten, en dus strikt 
genomen niet failliet kunnen verklaard 
worden vallen onder deze regeling. Deze 
categorie van zelfstandigen krijgt een uit
kering wanneer ze niet meer in staat is 
haar schulden te betalen, dus waimeer ze 
valt onder een collectieve schuldenrege
ling. 

'FOUT' 

De faillissementsverzekering kent echter 
bitter weinig succes. Bij minder dan 10% 
van de falingen wordt een beroep gedaan 
op deze regeling. Volgens de regering 
omdat de zelfstandigen deze regeling 
onvoldoende kennen. D&üny Pieters 
betwijfelt deze stelling. Volgens hem zijn 
zelfstandigen niet geïnteresseerd in deze 
verzekering omdat ze weinig om het Ujf 
heeft. 
Danny Pieters:,,Wanneer de zelfstandige 
zijn zaak moet stopzetten verliest hij zijn 
inkomen. Met een lage uitkering gedu
rende twee of drie maanden wordt dit 
financieel verlies niet opgevangen. En 
wat heeft men aan het tijdelijk verder zet
ten van de verzekering voor gezondheids
zorgen en gezinslasten? Dit is toch enkel 
uitstel van executie!" Via een universali-
sering van de ziektekostverzekering en de 
gezinsbijslagenregeling moeten ook 
gefailleerde zelfstandigen aanspraak kun
nen maken op terugbetaling van ziekte-

Kamerlld Danny Pieters wil een sociaal 
vangnet voor zelfstandigen. 

kosten en gezinsbijslagen, aldus Pieters. 
Maar ook voor inkomensvervanging moet 
er een echt sociaal vangnet voor zelfstan
digen bestaan. Velen kanten zich tegen 
de idee van een werkloosheidsuitkering 
voor zelfstandigen omdat men ervan uit
gaat dat zelfstandig zijn nu eenmaal het 
aanvaarden van risico's inhoudt. Danny 
Pieters sluit zich niet aan bij deze redene
ring en verwijst naar het buitenland waar
uit blijkt dat een werkloosheidsverzeke
ring voor zelfstandigen wel degelijk 
mogelijk is. Maar wat met het element 
'fout'? Kan een zelfstandige die zijn werk
loosheid zelf veroorzaakt heeft een uitke
ring ontvangen? Hoe kan nagegaan wor-

Naar aanleiding van de recente BSE-crisIs in 
Frani<riji< neemt ooi< bij ons de onrust toe. 
Een aantai scliolen besiiste zelfs om rund
vlees te bannen van liet menu. Minister 
Magda Aelvoet relativeerde de zaak en stel
de de bevoll<ing gerust door te wijzen op de 
versterkte controlesystemen die ons land 
invoerde na de BSE-crisis van 1994. Zo werd 
dierenmeel niet langer toegelaten in het 
voedsel voor runderen en recent werd 
beslist om kadavers niet meer in dierenmeel 
te verwerken. Annemie Van de Casteele 
(VU&ID) vroeg de minister in de Kamer om 
bijkomende uitleg. Sinds de BSE-crisis In 
Frankrijk komt er meer Frans vlees op onze 
markt (en in onze magen) terecht en wordt 
er meer levend Frans vee in onze slachthui
zen aangetroffen. Het antwoord van de 
minister kon Van de Casteele niet helemaal 
overtuigen. 

„De minister nam de kans te baat om de 
Belgische maatregelen die genomen wer
den in het zonnetje te zetten. Maar we kun
nen enkel vaststellen dat de Franse verbrui
ker nauwelijks nog rundvlees van eigen 

Annemie Van de Casteele 

bodem eet. Waarom zou de consument in 
ons land dit vlees wel betrouwen? Ondanks 
de sussende woorden van Aelvoet moet er 
nagedacht worden over bijkomende garan-

veixlacht vlees 
ties voor Franse runderen die bij ons worden 
geslacht en waarvan het vlees bij ons een 
stempel krijgt.", aldus Van de Casteele. 

BELANGENVERMENGING 
Een ander pertinent probleem zijn de nood-
slachtingen. Het gaat hierbij om gezonde 
dieren die om een bepaalde reden, bijvoor
beeld een ernstige breuk, toch moeten 
geslacht worden. 
Van de Casteele: „Ambtenaren van het IVK 
bevestigden dat veeartsen onder druk van 
de boeren dieren die zij niet eens zagen 
gezond verklaren. Op die manier kunnen 
dieren die door de boer werden geslacht 
omdat ze ziek waren toch in de voedselke
ten terechtkomen. Dit houdt de nodige risi
co's in. Dergelijke problemen konden we 
ook tijdens de dioxinecommissie vaststellen. 
Belangenvermenging tussen veeartsen die 
de volksgezondheid moeten waarborgen en 
boeren die zoveel mogelijk vlees tegen een 
rendabele prijs willen verkopen," 
Minister Aelvoet beloofde een onderzoek 
naar fraude bij noodslachtingen. 

den of een zelfstandige zelf fout heeft aan 
de stopzetting van zijn zaak? Voorbeelden 
uit het buitenland tonen aan dat dit wel 
degelijk kan. Zo gaat men bijvoorbeeld na 
of het faillissement bedrieglijk is 
gebeurd. In dat geval heeft de zelfstandi
ge geen recht op een werkloosheidsuit
kering, net zoals onze huidige faillisse
mentsverzekering geen uitkering toekent 
aan frauduleus gefailleerden. 
Een inkomens- en bijdragerelatering voor 
de bepaling van de hoogte van het inko
men ligt volgens Danny Pieters minder 
voor de hand. Daarom stelt hij voor om 
de zelfstandige die zich buiten zijn wil 
om genoodzaakt ziet een einde te stellen 
aan zijn activiteiten te integreren in de 
werkloosheidsverzekering der werkne
mers. Ze zouden een uitkering ontvangen 
gelijk aan deze die de schoolverlaters ont
vangen. Want in principe betreden beide 
groepen de arbeidsmarkt. De zelfstandi
ge per hypothese ook voor de eerste keer 
als aspirant-werknemer. 

VERVANGDIENST 

Een zelfstandige die voor korte duur 
arbeidsongeschikt is ontvangt enkel een 
vaste uitkering van 587 &• per dag of 722 
fr per dag indien hij personen ten laste 
heeft. Deze uitkering is dus niet gekop
peld aan het inkomen. Maar is de zelf
standige gediend met een dergelijke lage 
uitkering? De voornaamste zorg is 
immers het verder draaien van de onder
neming. Sommigen doen bij arbeidsonge
schiktheid hiervoor een beroep op naas
ten maar niet iedereen heeft deze moge
lijkheid. Daarom bepleit Danny Pieters 
het structureel voorzien in een vervang-
dienst. De zelfstandige die tijdelijk zijn 
taken niet kan vervullen wegens arbeids
ongeschiktheid kan een beroep doen op 
een hulpkracht. De zelfstandige heeft 
immers meer aan een hulpkracht die de 
zaak draaiende houdt dan aan een zeer 
lage uitkering. Deze regeling zou ook soe
laas kunnen brengen in het geval van 
moederschap. Een zelfstandige vrouw 
krijgt na de bevalling een uitkering van 
ongeveer 37000 fr. Gedurende drie 
weken mag ze echter niet werken. Maar 
een zaak tijdelijk stopzetten is niet evi
dent. Daarom kan ook hier een hulp
kracht een oplossing bieden. Voor Danny 
Pieters is deze vervanger bij voorkeur een 
oud-zelfstandige die wegens ouderdom, 
invaliditeit of faillissement zijn eigen zaak 
heeft moeten stopzetten. Op die manier 
krijgt men personen met een uitkering 
terug aan het werk. Maar omdat niet 
steeds een geschikte hulpkracht zal 
gevonden worden moet de keuze blijven: 
ofwel een uitkering, ofwel een vervanger. 

(wvdb) 
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r\ nze medewerker Rik Dedapper las de bevindingen 
van een uitgebreid onderzoek over biologische 

voeding, het gaat om de mening van leden van de 
Socialistische Vooruitziende Vrouwen. Omdat het om 
een uitgebreide studie gaat beperkt Dedapper zich tot 

een samenvatting en enkele vaststellingen. 

Bij de meeste verbruikers zijn bij de aan
koop van voedingsmiddelen de prijs en 
versheid van de producten doorslagge
vend. Slechts een derde kijkt naar de bio
logische teelt- en productiewijze. 

TOP DRIE 

Meer dan de helft van de ondervraagde 
consumenten koopt weinig of zelfs nooit 
biologische producten. Slechts 14,26 % 
van hen bevestigt dat meer dan de helft 
van hun voedingspakket uit biologische 
voeding is samengesteld. 
De dioxinecrisis had een permanente 
invloed op het boodschappenlijstje van 
ongeveer een vijfde van de responden
ten. 15,46 % kocht onmiddellijk na de cri
sis meer biologisch voedsel, maar haakte 
naderhand af. Bij drie vijfde had de dioxi
necrisis geen invloed op het koopgedrag. 
Meer dan 70 % is het erover eens dat bio
logische voeding gezonder en ook duur
der is. Over de andere aspecten (eenzij
dig, betere kwaliteit,...) heeft meer dan 
40 % geen uitgesproken mening. Dit ont
breken van een duidelijk oordeel over 
biologische voeding kan wijzen op een 
onvoldoende kennis én vertrouwdheid 
met biologische voeding. 
De top drie van biologische voeding die 
de consument aankoopt, is in volgorde 
van belangrijkheid: 1) zuivel; 2) groenten 
en fruit; 3) droge voeding. Een vierde van 
de respondenten vindt dat de verkoops-
punten van biologische voeding niet 
gemakkelijk bereikbaar zijn. 

DUUROER 

Ongeveer de helft is niet vertrouwd met 
het 'Belgisch biogarantielabel'. Biologi
sche merken zijn niet gekend (55% her
kent geen bioproducten) en het blijkt dat 
de consimient een nogal blind vertrou
wen heeft in de vermelding 'bio' en ervan 
uitgaat dat dit biologisch is: zo denkt 
bijna 40% onjuist dat yoghurt van üio-
Danone biologisch is. Bijna 70 % is niet 
vertrouwd met de begrippen voedsel-
teams en groenteabonnementen. Onge
veer de helft duidde de juiste definitie 
van biologische voeding aan. 
Meer dan drie vijfde vindt dat de kostprijs 
van biologische voeding te duur is. Slechts 
11,86 % kan met zijn huidig voedingsbud
get alles in bio-winkels kopen. 
Opmerkelijk duur zijn biologische groen
ten zoals aardappelen en wortelen. Biolo
gisch fruitsap is eveneens een flink stuk 
duurder en biologische producten uit de 
groep 'droge voeding' zoals suiker, rijst en 
olie zijn ook 50% duurder dan de gewone 
gelijkaardige producten. In vergelijking 
met de regionale actie van SW-Kortrijk 
(vlak na de dioxinecrisis) is de prijs van 
verschillende producten gedaald. 

Meer specifiek wou de vrouwenvereni
ging ook nagaan of de biologische markt 
voor iedereen even toegankelijk is. Een 
echt duidelijk antwoord in samenhang 
met de sociale achtergrond (inkomen) 
kregen we hier niet op. Wel vindt drie 
vijfde van de respondenten dat biologi
sche voeding te duur is en kan slechts 
11,76 % met zijn huidig voedselbudget 

en 

nodig is (b.v wortelen). Die wortelen zul
len trouwens eerder wat pittiger uitval
len, omdat in de gangbare teelt van wor
telen pesticiden met een wachttijd van 
drie maanden aangewend worden om de 

Onbekend 
onbemind 

alles in biowinkels kopen. Het is opmer
kelijk dat een voor iedereen noodzakelijk 
basisproduct als groenten zoveel duurder 
blijkt te zijn. De gemiddelde consument 
met een eerder beperkt budget zal dan 
zeker geneigd zijn een ander niet-biolo-
gisch voedingsmiddel te kopen. 
Een ander opvallend gegeven dat uit de 
enquête naar voor komt is dat er nog 
altijd dringend moet gesleuteld worden 
aan de sensibilisering voor en het ver
strekken van informatie over biologische 
voeding. De consument stelt dikwijls de 
vraag naar het nut van biologische voe
ding aangezien lucht- en bodemvervui
ling toch onvermijdelijk is. Meer dan de 
helft van de ondervraagde consumenten 
koopt nog altijd weinig of geen biologi
sche voeding. Tevens heeft een groot 
deel een blind vertrouwen in de vermel
ding 'bio' en 'natuur' en gaat ervan uit dat 
deze producten biologisch zijn en her
kent men geen biologische merken. 
Dringend nodig is een striktere regeling 
van het wettelijk kader voor producten 
die willen aanspraak maken op het ver
melden van 'bio' of 'natuur'-claims op de 
verpakking. Tevens moet men de consu
ment beter op de hoogte brengen van de 
juiste biogarantielabels en de betekenis 
ervan. De consument moet ook meer ver
trouwd gemaakt worden met de moge
lijkheden van groenteabonnementen en 
voedselteams. 

PiniC... CIFTIC 

Deze belangstelling vanuit dit milieu ver
heugt ons, want zowel het ACW als het 
SW waren vroeger nogal geneigd om 
alles wat van boer of tuinder kwam, te 
duur te vinden. Dit is dus een lovens
waardige kentering. 
Bio-producten zijn inderdaad duurder 
dan de gangbaar geteelde. In Nederiand 
vindt men dat 20 % 'duurder' zou moeten 
volstaan. Van de andere kant worden bio-
groenten eerder en meer rauw verbruikt 
dan de gangbare, waardoor er minder van 

wortelvlieg te bestrijden. Pittiger, maar... 
zwaar giftig! 
Er is ook nog het feit dat mensen die bio 
eten b.v hun aardappelen koken mét de 
pel, die ze later weliswaar verwijderen. 
Buitenblad van sla wordt in de soep ver

werkt, volle rijst wordt gebruikt en ga zo 
maar door. 
In alle geval willen wij mevrouw An Her-
baut en haar ploeg van harte gelukwen
sen met dit initiatief dat heel wat mensen 
zal doen nadenken. 'Voor wanneer een 
verhandeling over de meer dan 600 
meestal zwaar giftige pesticiden in de 
gangbare land- en tuinbouw én fruitteelt 
die mateloos gebruikt worden door lief
hebbers en beroepstelers? 

Rik Dedapper 

Het volledig eindrapport is te vericrij-
gen op volgend adres: Nationaal Secteta-
riaat SW, Sint-Jansstraat 32-38 te 1000 
Brussel. Tel. 02/515.04.81. 
E-post SW@socmut.be 

De verbruiker 
laat zich te 
vaak overdon
deren door de 
grootindustrie, 
terwiji teien op 
kieine schaal 
een betere 
waarborg 
biedt. 
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Graag duidelijke taal over 
Ontwil<kelingssamenwerking 

Naar aanleiding van recente uitspral<en 
omtrent de defederallsering van Ontwil(l<e-
lingssamenwerldng iierhaalt het partijbestuur 
van de VU dat de uiteindelijice goedl<eurlng 
van liet zgn. Sint-Hedwigakkoord door de VU 
afhanl<elijl< is van de concrete uitwericing in de 
Bijzondere Wet. 

De tegenstrijdige verl<laringen van politici, 
hoofdzal<eliJk van Agaiev, zaaien verwarring 
Terwijl de voorzitter van de groene fractie in 
het Vlaams parlement zijn uitdrukkelijke steun 
toezegde aan het Sint-Hedwigakkoord, inclu
sief de defederallsering van Ontwikkelingssa
menwerking, blijft staatssecretaris voor Ont
wikkelingssamenwerking Eddy Boutmans in 
het ongewisse. De VU ziet in de gunning van 
een 'haalbaarheidsstudie' een onoorbaar 
manoeuvre om de defederallsering van Ont
wikkelingssamenwerking op de lange baan te 
schuiven 

Voor de VU dient de operatie volgend jaar 
onverkort te worden opgenomen in de Bij
zondere Wet en te worden goedgekeurd, 
met inwerkingtreding vanaf het jaar 2004. 
In functie van een efficiënt en goed bestuur 
is de defederallsering van Ontwikkelingssa
menwerking een democratische eis De huidi
ge federale ontwikkelingssamenwerking 
werkt grotendeels met materies waarvoor 
gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn. 
Daarnaast groeit, ook in het Zuiden, de vraag 
naar meer inhoudelijke samenwerking, in 

plaats van een klemtoon op de geldelijke bij
stand Alleen een Vlaams beleid voor Ontwik
kelingssamenwerking kan aan deze vraag 
tegemoet komen vermits Vlaanderen nu 
reeds beschikt over het gros van de ontwik-
kelingsrelevante bevoegdheden (ondenwljs, 
wetenschappelijk onderzoek, cultuur..,). 

ORGELPUNT 
Daarenboven kan Ontwikkelingssamenwer
king niet herleid worden tot een instrument 
van het buitenlands beleid. Internationale 
solidariteit hoort niet thuis in een departe
ment dat de behartiging van de binnenland
se belangen in het buitenland beoogt. 
Tot slot vormt de defederalisering het gepast 
orgelpunt van de hervorming van de Belgi
sche Ontwikkelingssamenwerking. Thans wor
den nog steeds te veel energie en geld ver
spild door de communautaire tegenstellingen 
terzake Het hoeft weinig betoog dat dit alles 
ten koste gaat van het Zuiden. Vlaanderen 
wenst werk te maken van een strikte depoliti
sering van Ontwikkelingssamenwerking, de 
bevoegdheid volledig te ontdoen van han
delsbelangen, duurzame programma's uit te 
bouwen en een geïntegreerde aanpak te 
realiseren Daarenboven bestaat in Vlaande
ren een duidelijke maatschappelijke vraag om 
de 0,7%-norm te hanteren 
Het Zuiden heeft wel degelijk baat bij een 
Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking 
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V/T et de goedkeuring van het ontwerp-handvest van 
de grondrechten van Europese Unie door het 

Europees Parlement voltrekt zich een kleine revolutie. 
De Top van Nice moet nog uitsluitsel geven overhel 
statuut van de tekst Kiezen de vijftien staats- en 
regeringsleiders vooreen intentieverklaring of krijgt het 
handvest in de toekomst een formeel juridisch en 
afdwingbaar karakter? 

• EUROPA • 

Europees 
commissaris 
voor Justitie 

Vitorino. 

6 

Begin juni '99 verklaarde de Europese 
Raad in Keulen dat het „in de huidige 
ontwikkelingsfase van de Unie nodig is 
een handvest van grondrechten op te stel
len, zodat de uitzonderlijke betekenis van 
deze rechten en hun belang voor de bur
gers van de Unie zichtbaar gestalte krij
gen". Op de Top van Tampere op 15 en 
16 oktober '99 gaven de vijftien staats- en 
regeringsleiders een forum de opdracht 
om tegen de Top van Nice, begin decem
ber, een ontwerphandvest op te stellen. 

Dit forum telde vijftien vertegenwoordi
gers van de staatshoofden en regerings
leiders, een vertegenwoordiger van de 
Europese Commissie, zestien leden van 
het Europees Parlement en dertig leden 
van de nationale parlementen. 

SPLIJTZWAM 

Het ontwerphandvest van de grondrech
ten vult volgens de voorstanders een 
leemte die steeds duidelijker zichtbaar 
wordt. De Unie is de puur economische 
gemeenschap ontgroeid maar heeft zich 
nog niet ontplooid tot de 'ruimte van vrij-

van Amerika werd opgesteld. Deze verge
lijking gaat echter niet (volledig) op. 
De situatie op het Europese continent is 
totaal anders. Er bestaat al een omvangrij
ke catalogus met mensenrechten die 
bovendien een ruimer gebied bestrijkt 
dan de Unie: het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens (EVRM). De indi
viduele burgers kunnen bij het Hof in 
Straatsburg een klacht indienen tegen de 
deelnemende staten. Deze procedure is 
hoogst ongebruikelijk in het internatio
naal recht. Ook de Europese Unie erkent 
de mogelijkheid van individuele klach
ten, maar de EG-verdragen staan dat - in 

Het handvest kan dus uitgroeien tot een 
continentale splijtzwam: ofwel gaat de 
tekst verder dan Straatsburg en ontstaat 
een Europa-met-twee-snelheden, ofwel 
wordt met de nieuwe tekst een stap ach
teruit gezet omdat de jurisprudentie van 
Straatsburg voortdurend evolueert. De 
enige uitweg uit dit dilemma is de toetre
ding van de Europese Unie tot het 
Verdrag voor de mensenrechten en de 
erkenning van het Straatsburgse Hof als 
hoogste rechtsinstantie. Volgens het Hof 
van Justitie van de Europese Unie vereist 
dit een verdragswijziging omdat de Unie 
in wezen een economisch samenwer-

Top van Nice voor dilemma 
heid, veiligheid en rechtvaardigheid', 
zoals het Verdrag van Amsterdam voorop
stelt. De voorstanders dromen luidop van 
een handvest met dezelfde impact als de 
Büï of Rights die in 1791 door de eerste 
dertien leden van de Verenigde Staten 

vergelijking met het Hof van Straatsburg -
slechts schoorvoetend toe. Hoewel het 
EU-hof de Europese mensenrechten van 
Straatsburg onderschrijft als 'algemene 
rechtsbeginselen', is er geen sprake van 
een naadloze aansluiting. 

Dringend EU-huip voor Congo nodig 
Samen met enkele collega's uit het 
Europees parlement bezocht Nelly Maes 
Kinshasa om er informatie In te winnen over 
de situatie in Congo, dit op uitnodiging van 
een netwerk van Europese NGO's De con
clusie van de missie is schokkend als er 
geen structurele hulp voor Congo volgt, 
kondigt een nieuwe humanitaire catastrofe 
zich aan 

LUSAKA 
De zending bracht de delegatie in contact 
met diverse ministers van de regenng van 
de Democratische Republiek Congo (DRC), 
met vertegenwoordigers van religieuze 
gemeenschappen, de internationale organi
saties op het terrein, de Congolese mensen
rechtenorganisaties, vertegenwoordigers 
van de bevolking uit de bezette gebieden, 
plaatselijke NGO's en mensen uit de volkswij
ken van Kinshasa 

De delegatie met Nelly Maes, Bob Van den 
Bos en Jan Kees Wiebenga bracht ook een 
bezoek aan de kampen met vluchtelingen 
uit het oorlogsgebied. Ze ontmoette de 
bevelhebber van de MONUC, de ambassa
deurs van de USA, Frankrijk, Nederland en 
België en werd bijgestaan door het hoofd 
van de EU-delegatie ter plaatse 
Het IS onmiskenbaar dat gevolgen van de 
oorlog desastreus zijn en de bezetting van 
grote delen van het land alles ontwricht 
De bevolking en alle verantwoordelijke men
sen uit de civiele maatschappij wensen het 
beëindigen van de oorlog en de terugtrek-

Als niet onmiddellijk wordt ingegrepen overkomt 
heel Congo een menselijk drama. 

king van de Rwandese en Oegandese militai
ren, opdat de intercongolese dialoog zou 
kunnen starten. Door vertegenwoordigers 
van de regering wordt aangedrongen op de 
wijziging van de akkoorden van Lusaka die 
geen veroordeling inhouden van de vreem
de bezetters en de integriteit van het 
grondgebied onvoldoende waarborgen. 
Ook de kerkelijke instanties en de NGO's 
wezen op de moeilijke toepasbaarheid van 
de diverse bepalingen en op de problemen 
in verband met de organisatie van de inter
congolese dialoog, zolang vreemde troepen 
in het land zijn 

De regenngsleden wijten het gebrek aan 
persvrijheid en aan een onafhankelijke 
rechtspraak aan de noodtoestand in het 
land 

VRAGEN 
De bevolking, waan/an 6 a 8 miljoen in en 
rond Kinshasa woont en 28 miljoen in bezet 
gebied, leeft in extreme armoede. De for
mele economie is quasi onbestaande. De 
staat heeft geen middelen voor onderwijs, 
gezondheidsvoorzieningen en infrastruc
tuur De internationale hulp is beperkt tot 
humanitaire noodhulp Structurele hulp is 
noodzakelijk maar de procedures maken dit 
moeilijk tot onmogelijk De 60 miljoen 
Congolezen dreigen hiervan het slachtoffer 
te worden. 

De landen die grote delen van Congo bezet 
houden, Rwanda en Oeganda, ontvangen 
intussen wel budgettaire en structurele hulp 
vanwege de internationale gemeenschap. 
Nelly Maes: „Daarom stellen wiJ volgende 
vragen aan de Commissie: Welke Inspannin
gen levert de EU om een einde te maken 
aan de Congolese oorlog waarvan 60 mil
joen Congolezen het slachtoffer zijn' Beseft 
men voldoende dat deze oorlog meer dan 
1,5 miljoen mensen van hun grond verdreef 
en de dood van honderdduizenden onschul
digen veroorzaakte? Wij willen ook weten 
hoe de Commissie tegenover de hervatting 
van structurele hulp aan Congo staat?" 
Blijft de hamvraag- hoe kan de Commissie 
de politiek van twee maten en twee gewich
ten verantwoorden tegenover landen die in 
het conflict betrokken zijn? 

(gd) 

kingsverband is dat geen juridische 
grondslag biedt voor lidmaatschap van 
het mensenrechtenverdrag. 

BESCHERMDE GRONDRECHTEN 

Ook de Europese Commissie is voorstan
der van de toetreding van de Europese 
Unie tot het EVRM. Op die manier zou 
het Hof voor de Rechten van de Mens in 
Straatsburg dezelfde controle kunnen uit
oefenen op Europese beslissingen als op 
wetgeving van de afzonderlijke EU-lidsta-
ten. Dat blijkt uit het antwoord van com
missaris Antonio Vitorino voor Justitie en 
Binnenlandse Zaken op een parlementai
re vraag van europarlementslid Bart 5faes 
(VU&ID) over de verhouding tussen het 
Verdrag voor de Rechten van de Mens en 
het ontwerphandvest van de grondrech
ten. 
Vitorino denkt niet dat het handvest zal 
leiden tot een uitholling van de mensen
rechten op het Europese continent 
omwille van de moeilijke verhouding met 
het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens. Hoewel de Commissie in 
principe voorstander is van toetreding tot 
het mensenrechtenverdrag, hecht ze 
„zeer veel belang aan de opstelling van 
het handvest van de grondrechten". Op 
die wijze worden alle in de Europese 
Unie beschermde grondrechten samen
gebracht in één tekst. Dit komt volgens 
Vitorino de rechtszekerheid ten goede. 
Hij erkent wel dat een samenhangende 
interpretatie moet worden gegarandeerd 
met het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens. 
Indien de Commissie, de Ministerraad en 
het Europees Parlement op de Top van 
Nice het handvest onderschrijven, erken
nen ze expliciet dat mensenrechten tot 
het takenpakket van de Unie behoren. 
Meteen vervalt dan het juridisch bezwaar 
tegen de toetreding van de Europese Unie 
tot het Verdrag voor de Mensenrechten. 

(fv) 
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Jan Loones naar Vlaams Overleg Verkeersveiligheid 
Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones werd door 
VU&ID aangeduid om te zetelen m het Vlaams 
Overlegforum Verkeersveiligheid (VOV), opgestart op ini 
tiatief van de Vlaamse regering m de persoon van minis
ter vice-president Stevaert 
De Vlaamse regering stelt zich tot doel de negatieve spi
raal van verkeersonveiligheid te keren Daartoe zal het 
overlegforum een ruime bevraging organiseren van 
actoren die met verkeersveiligheid te maken hebben 
Tevens zal er aandacht worden besteed aan de Europese 
landen die op vlak van verkeersveiligheid goed scoren 
en aan de vroegere inbreng van politieke partyen op het 
vlak van verkeersveiligheid Zo kunnen de problemen 
inzake verkeersveiligheid duidelijk bepaald worden 
Het overlegforum zal vervolgens - na voorlegging van 
mogelijke oplossingen van deze problemen, door een 
aantal daartoe opgenchte werkgroepen - in haar eind
verslag 

aantjevelingen formuleren naar de Vlaamse regenng 
m b t de verkeersveiligheid, 

- aanbevelingen nchten naar andere niveaus (federaal / 
evt internationaal) om bepaalde zaken die samenwer
king met deze andere niveaus vereisen op de 
Interministeriële Conferentie voor Mobiliteit en 
Infrastructuur (ICMIT) ter sprake te brengen 
- aanbevelingen formuleren voor andere besturen 
(gemeentelijk/provinciaal) 
- een politiek signaal voorbereiden op federaal niveau 
De installatievergadering van het Vlaams Overlegforum 
Verkeersveiligheid op woensdag 29 novembera s, om 
I5u 30 in het Graaf de Ferransgebouw Koning Albert 2-
laan te Brussel wordt voorgezeten door Lodewijk De 
Witte gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant De 
gouverneur zal de beoordeling van deze commissie en 
de werkwijze ervan verder verduidelijken 

Voor meer Info Vlaams volksvertegenwoordiger Jan 
Loones, Engelandstraat 2, 8670 Oostduinkerke Tel 
058/51 37 39, fax 058/51 99 54 
E-post Jan loones@vlaamsparlement be 

Koen Anciaux 
schepen 

in Mechelen 
Na onderhandelingen tussen de VID-VU-alliantie, CVP en 
Agalev werd in de stad Mechelen volgend bestuursakkoord 
bereikt De VLD-VU-alliantie duidt volgende mandaten aan 
burgemeester (Bart Somers) en 3 schepenen (waaronder 
Koen Ancmux als emge VU-er, conform met het akkoord met 
de VLD) 
CVP 3 schepenen + OCMW voorzitter 
Agalev 2 schepenen 
De bevoegdheden van 2de schepen Koen Anciaux zi)n de vol
gende Jeugd, Sport, kmderknbben, wijkwerkmg, orgamsatie 
van de rechtstreeks verkozen wi)k- en dorpsraden, reimgmgs-
dienst en wijk onderhoudsploegen, verantwoordelijk voor 
Argo-onderhandehngen met het oog op de overhevehng van 
het stedehjk middelbaar onderwijs 
WIJ wensen Koen Anciaux en de andere VU verkozenen alle 
succes toe met him mandaat 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 25 nov. CENTBRUGGE: Opening 

fototentoonstelling Om 15u in 
Dienstencentrum, Braemkasteelstraat 
Open op werkdagen tijdens werkuren za 
en zo van 10 tot I7u Org Dr J 
Coossenaertskring Info D Matton 
09/231 45 05 

Za. 25 nov. KRUIBEKE: Amedee 
Verbruggenherdenking Jaargetijde m de 
kerk van Belsele om 19u Org 
A Verbruggenkrmgen, VOS en 
Ijzerbedevaartwerkgroep Waasland 

Zo. 26 nov. KRUIBEKE: Amedee 
Verbruggenherdenking Om 1lu academi
sche zitting in kasteel Wissekerke te Bazel 
Herdenkingmoment met getuigenissen 
m m V Antoine Denert Annemie Charlier 
Jan Creve, Nelly Maes en Guido Sijs Om 
I2u bloemenhulde aan het graf en 
samenzang Org A Verbruggenknngen 
VOS en Ijzerbedevaartwerkgroep 
Waasland 

Za. 2 dec GENTBRUCGE Uitreiking 
Torenwachtersprijs aan Eva Bal Om I5u 
m de trouwzaal van het Dienstencentrum 
Braemkasteel straat Org dr J 
Coossenaertskring Info 09/23119 41 

Za 9 dec NINOVE- Kerstfeest van 
VVVC-Ninove Om 12u 30 in zaal De 
Pennelekker, Ninoofsesteenweg 22 te 
Denderhoutem Met uitgebreid menu aan 
1 000 fr met-leden 1 150 fr Gevolgd door 
gezellig samenzijn Inschrijven door stor
ting op rek nr 979-1300520-46 of op tel 
054/33 43 47 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 23 nov TIELT: Tweede deel van 

een tweedelige cursus over '2000 jaar 
geschiedenis van Vlaanderen' door FJ 
Verdoodt Om 20u in t Vossenhol 
(Keldertheater CC Gildhof) Smt-
Michielstraat 7 te Tielt Deelname volledige 
cursus 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 Met dia
reeks Met koffie en gebak Deelname 200 
fr Om 14u 30 in zaal Centrum in Torhout 
Org WVG-Torhout 

Dl. 28 nov. IZECEM- Fietstocht, met 
start om 14u aan het beeld Het Paar' 
Korenmarkt Org VWC-fietsclub 

Wo. 29 nov. TIELT: Gespreksavond 
over Een progressief onderwijsplan voor 

Vlaanderen Gastspreker is Vlaams parle
mentslid Dirk De Cock Om 29u In CC 
Gildhof J Hostezaal Sint-Michielstraat 9 te 
Tielt Org A Vander Plaetsekring i s m 
VCLD Info Hilde Houwen (051/40 42 94 of 
02/219 25 00 - kantooruren) 

Do. 30 nov. BRUGGE: Leeskring 
vwc-Brugge-Centrum Bespreking boek 
Eclips van Bernlef o I f Omer Dombrecht 

Om 14u 30 in De Gulden Spoor t Zand 22 
Do. 30 nov. BRUGGE: Voordracht en 

diavoorstelling door Walter Cansemans 
'Over de Kilimanjaro' Om 15u in De 
Gulden Spoor, 't Zand 22 Org Informativa 
vzw 

Ma. 4 dec. ROESELARE: Bezoek van 
Sinterklaas aan VWG-Roeselare Om 
14U30 in PC Kattenstraat Org WVC-
Roeselare 

Ma. 4 dec. lEPER: Cursus 
Bloemschikken Om 19u m het zaaltje van 
het Trefcentrum (West-Flandna) Jules 
Capronstraat 15 Deelname 350 fr Org 
VVI Info Rita Vuylsteke (057/20 83 91) 

Ma 4 dec. IZEGEM- Bezoek o l v gids 
aan tentoonstelling Religieuze kunst in 
Izegems bezit Om 20u (1ste groep) en 
om 2lu (2de groep) Prijs 50 fr Vooraf 
aanmelden bij Josee Bogaert (tel & fax 
051/30 10 39) Org VSVK 

Za. 9 dec. TIELT: Overwinningsfeest 
van de Tieltse Vü&lD Om I9u in het 
Ontmoetingscentrum te Aarsele Met 
warme beenhesp gevolgd door gezellig 
samenzijn Deelname 500 fr Kaarten bij 
bestuursleden 

Ma 11 dec. ROESELARE: WVC-
Roeselare bespreekt boek De Kraai van 
Bavo Claes o I v Ingnd Scherrens Om 
14ü 30 in de Gaaipersstraat 2 te Roeselare 
Org VVVG-Roeselare i s m VCLD 

Dl 12 dec. IZECEM. Kerstfeest van 
FVV-lzegem info bij Renata Blondeel 
051/30 48 08 

WO. 13 dec. BRUGGE: Een reeks 
korte films over een mooi stukje Frankrijk 
door Yvan Bruyneel Om I5u m PCH 
Magdalena, Violierstraat 7 Deelname 70 
fr met koffietafel 140 fr Deuren vanaf 
14u Org VWG-Brugge-Noord 
(050/38 10 08) 

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

Dl. 19 dec. lEPER: Om 15u treedt 
het Wiener Ensemble Roger Renard uit 
Gent op in het Fastop 'Ter Gamere' 
Zonnebeekseweg 286 te leper Toegang 
150 fr -fSpas lOOfr Org VVVC-afd leper 
i s m Ministene vd Vlaamse 
Gemeenschap afd Volksontwikkeling en 
Bibliotheken 

DL 19 dec. KORTRIJK: Om 19u 30 
kookdemonstratie door kok Steven 
Holvoet, in het Trefcentrum West-Flandna 
Kortnjk Inschrijven B Deconinck-Damiens 
(056/21 26 99) Org FW-Kortrijk 

Do. 21 dec BRUGGE Veerle Rooms 
spreekt over Japanse houtsnijkunst Om 
15u in De Gulden Spoor 't Zand 22 Org 
Informativa vzw 

DO. 21 dec. TIELT- Gespreksavond 
over Het altaar van de politiek 
Gastspreker Mare Platel Om 20u in t 
Vossenhol (keldertheater CC Gildhof) Smt-
Michielstraat 7 te Tielt Org A Vander 
Plaetsekring i s m VCLD Info Hilde 
Houwen (051/40 42 94 of 02/219 25 00 -
kantooruren) 

Wo. 27 dec. BRUGGE: Kerstviering 
Zuienkerks Musical Show Ensemble Om 
15u in PCH Magdalena Violierstraat 7 
Deuren vanaf 14u Deelname 100 fr met 
koffietafel 200 fr, met-leden 250 fr Org 
VWG-Brugge-Noord (050/38 10 08) 

VLAAMS-BRABANT 
Zo. 26 nov. LEUVEN: Politiek praat-

cafe Zevende dag in het rozenhof Om 
20u Klem Gemeentehuis van Veltem Org 
VU&ID arr Leuven ism VCLD Meer info Jos 
Bex 016/49 00 48 

Do. 30 nov LEUVEN. Gespreksavond 
over Armoede in Vlaanderen Wie'? Wat' 
Waarom' Om 20u in De lange Trappen 
M De laeyensplein 1 te Leuven Org 
VUJO-Leuven I s m VCLD 

LIMBURG 
Wo 29 nov. GENK Tweede deel van 

een tweedelige cursus over 2000 jaar 
geschiedenis van Vlaanderen door FJ 
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 

ANTWERPEN 
vr. 24 nov. WOMMELGEM: Kaas-

Vlees-en Visfestijn Om I9u in H St Jozef 
Kallement 1 te Wommelgem Welkom van 
18u 30 Deelname Kaastafel 350 fr, 
Vleesschotel 300 fr Verplicht inschrijven 
bij W Herbosch (03/353 68 94) Org KK 
Jan Puimège 

Vr. 24 nov. MORTSEL: Jaarlijkse quiz 
o I V Bob Bolssens van FW-Mortsel Om 
20u m zaal aTnum (Hof van Rieth) Niet-
leden 150 fr leden 100 fr Info 
03/455 17 76 

Za 25 nov. BERCHEM: Jaarlijks Quiz 
o I V Bob Bolsens Om 20u in CC Berchem, 
Driekoningenstraat 126, zaal Apollo, 2de 
verdieping Bijdrage 100 fr p p ploegen 
van max 6 personen Inschnjven tot 23/11 
bij Thea Van Celder 03/321 19 86 e-post 
thea peeters@antwerpen be Org 
Vlaamse Knng Berchem 

Zo. 26 nov. HOOGSTRATEN: Vlaamse 
Kring Noorderkempen organiseert 

Herfstwandeling Om 14u Domein Wortel 
Kolonie Afspraak Gevangenispoort 
Hoofdingang Wortel Kolonie Meer info J 
Vorsselmans (014/63 49 10) 

Dl. 28 nov EDECEM- Met FW naar 
een muziekavond Blij met Bach', ingencht 
door de culturele kring Hugo 
Heughebaert leidt de avond Leden C-K 
150 fr met-leden 200 fr 

a . 2 dec KAPELLEN: Ontbijtbuffet 
Van 9u 30 tot 13u in feestzaal De 
Haasdam Hoogboom Aangeboden door 
provincieraadslid Cerda Van Langendonck 
en schepen in spe Jan Verbiest aan alle 
medewerkers van de verkiezingen van 8 
oktober 2000 Seintje ter bevestiging voor 
28/11 bij Gerda 03/664 79 61 of Jan 
03/605 79 11 

Zo 3 dec. ANTWERPEN 
Herfstwandeling 8km lange gezinswande
ling in de omgeving van de Trappistenabijd 
(Malle en de Brechtse Heide Samenkomst 
om I4u op de hoek van de parking van 
het St Jozefziekenhuis (Malle-Zoersel) 
Info J Claesen (03/38419 88) Org 
Kunstknng De Schuine Boom aangesloten 
bij Rodenbachfonds Antwerpen 

Wo. 6 dec. TURNHOUT Jaak Peeters 
spreekt over Zoeken naar waarheid Om 
20u in CC De Warande Keldercafe 
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 FJ 
Verdoodt Om 20u m 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 FJ 
Verdoodt Om 20u in Cultureel Centrum 
Berchem Driekoningstraat 126 te 
Berchem Deelname volledige cursus 500 
fr studenten en 6 5-f 300 fr Org VCLD 
Info 02/219 25 00 

Vr. 15 dec. PUURS: Dansfeest van 
VU&ID-Puurs met optreden van Margnet 
Hermans en aansluitend discobar In de 
polyvalente zaal van CC de Kolelbloem in 
Puurs Deuren vanaf 20u 30 Kaarten m 
vvk aan 150 fr bij Inge Faes 
(0477/332 914) aan de kassa 200 fr 
Steunkaarten WO fr Met gratis tombola 
op de kaarten 

WO. 27 dec. BORCERHOUT. 
Kerststallentocht Vertrek in Borgerhout 
om 8u 45 Deelname 850 fr Alle info bij 
Jan De Scheerder (03/236 45 43) Org 
Vlaamse Kring voor Volksontwikkeling 
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YVT outer De Bruyne laat de top-tien en de 
bestsellerlijsten voor wat ze zijn en vindt op zijn 

weg door de boekhandel drie eigenzinnige; niet direct 
populaire maar boeiende mensen. 

Erie de Kuyper 
schreef met 

gemengde 
gevoelens een 

boek dat ons 
verwondert, 

alert houdt en 
onze vooroor

delen weg
neemt. 
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Gttn Van Istendael heeft met 
Vlaanderen en Brussel een ambigue ver
houding, 's Morgens op Radio 3 hoor ik 
hem in zijn onvervalste, sarcastische 
toonaard Vlamingen die zich in onze 
hoofdstad als kruipdieren of vleiers 
gedragen de mantel uitvegen of te keer 
gaan tegen de snobs die vanuit hun resi
dentieel verblijf een soort verkavelings-
Vlaams laten horen. Geen werk van Geert 
Van Istendael is vrijblijvend. In zijn essays 
vindt men zijn puntige, lapidaire en vaak 
paradoxale uitspraken onverbloemd en 
expliciet. In zijn romans en verhalen 
spreekt dezelfde vrijmoedige en rebelse 
toon, maar versluierd en tussen de regels. 
'Veldwerk in Vlaanderen' bevat een aan
tal verrassende verhalen. Ze klinken luch
tig maar er zit spanning en dreiging onder 
het oppervlaktewater. 
Het gezapige leven van een gezin wordt 
overhoop gehaald door de relatie van de 
dochter met een jongen uit Togo. 
Een Vlaming zoals jij en ik laat zich gek 
maken door een exotisch plekje in 
Frankrijk en spendeert al zijn vrije tijd aan 
truweel en baksteen. Zijn bouwwoede 
wordt obsessie. 

Twee mannen hebben een relatie met 
dezelfde vrouw. Toevallig ontmoeten ze 

elkaar. De waarheid komt naar boven. 
Een stunt zal de keuze bepalen. Het beeld 
wordt surrealistisch. 
Een brave huisvader droomt van een 
anker als ultieme decoratie voor zijn 
voortuin. Maar hij heeft buiten de buurt
bewoners, de populisten onder de dorps-
politici en de fundamentalisten onder de 
milieuactivisten, gerekend. Zijn anker 
wordt een doorn in het oog. Wat begon 
als een spel eindigt als een drama. En wat 
een karikatuur lijkt, is slechts de uitver
groting van de realiteit. 

'Elgars Pomp and Circimistance' hoor, 
krijg ik tranen in de ogen", schrijft de 
auteur.,,Heeft deze emotie met anglofilie 
te maken? En was ik twee straten verder 
geboren, dan was ik een Franstalige 
Brusselaar geweest. En hoe zou ik me dan 
hebben gedragen en uitgedrukt?" 
Een aanleiding voor Eric de Kuyper om 
op een ludieke manier uit te weiden over 
het begrip charme. De charme van de 
Franse taal die gevoelsmatig het begrip 
'campagne' verkiest boven de term 'pro
vincie'. De charme van het ontwaken van 

Uitgelezen trio 
(SCH)APENLAND 

Eric de Kuyper is een scherp observator 
en een mild criticus. Zijn autobiografisch 
werk is bevolkt met kleurrijke vrouwen 
als tante Jeannot, met de wanstaltige 
schoonheid van Brussel en de charme 
van Oostende, en met treimeizen die 
reflecties oproepen over het koloriet en 
de adem van steden als Keulen, Berlijn en 
Chicago. Zijn palet is dat van een impres
sionist met een trefzekere toets en in zijn 
uitgangspunt zit iets van de argeloosheid 
van het kind en de verwondering van de 
filosoof. Zijn jongste werk, 'Met gemeng
de gevoelens', bevat opstellen over eigen
heid, identiteit en cultuur. De Kuyper is 
daarbij als Brusselaar, wonend in 
Nederland en werkend in Parijs, Zurich, 
Brussel of Bologna, bijzonder goed 
geplaatst. 
„Wanneer ik 'Land of Hope and Glory' of 

de grootstad gepaard aan het openen van 
de winkels, de geur van stokbrood en het 
kopen van de ochtendkrant. De para
doxale inhoud van het Oranjegevoel, 
kwetsbaar zwevend tussen charme en 
domheid. 
De charme ook van kitsch, van de zachte 
ironie van de operettes van Offenbach en 
van een alledaags voorwerp als een lam
penkap. 
In het tweede deel worden de gemengde 
gevoelens bedenkingen van een antipoli-
tieke burger. De Witte Mars, dienstbe
toon, fraude. Dutroux, België als apen
land en Nederiand als schapenland zijn 
even zoveel aanleidingen tot ergernis, 
ingehouden woede en een woordkeuze 
die naar grimmigheid zweemt. 
Eric de Kuyper schreef een boek dat ons 
verwondert, alert houdt en onze voor
oordelen wegneemt. 

Zilveren verjaardag voor Bakelandt 
De legendarische West-Vlaamse rover 
Ludovicus Bakelandt mocht enkele weken 
terug de 25 feestkaarsen uitblazen op de 
feesttaart van zijn geestelijke vader Hec 
Leemans (50). De avonturen van Bakelandt, 
Rooie Zita en al de anderen van het Vrijbos 
om en rond Houthulst verschijnen dagelijks 
sinds 20 oktober 1975 in het dagblad Het 
Laatste Nieuws. In de marge van die blijde 
gebeurtenis werd onder lezers en stripfans 
gepeild naar de meest populaire en meest 
gehate figuur uit de reeks die 79 titels telt. 

VOLLE BOEZEM 
In de categorie 'Populair' was de hoogste 
eer als vanzelfsprekend weggelegd voor 
stripheldin Rooie Zita. Z&, kreeg maar liefst 
65% van de stemmen en stak er met kop, 
schouders en de rest hoog bovenuit. 
Bakelandt zelf vinden we op het zilveren 
trapje met 18 % terwijl Pé BruneenVA van 
de lezers wist te overtuigen. 
,,lk had er bijna mijn handen voor in het 
vuur durven steken dat 'mijn' Rooie Zita het 

zou halen", lachte Hec Leemans toen we 
hem de uitslag voorlegden. 
Hec Leemans: ,,Mijns inziens is en blijft ze 
immers een uniek karakter: ze is onafhanke
lijk, bezit humor, staat meer dan haar man
netje in het 19de eeuwse mannenwereldje 
en laat zich nooit uit haar lood slaan. 
Daarnaast bevalt ze, als ik op de talrijke 
reacties mag afgaan die ik via post, beurzen 
of dergelijke krijg, de mannelijke lezers 
uitermate. Haar welgevormde boezem en 
haar rooie haren slaan nog altijd aan. 
Misschien moet Ik dan toch ooit eens die 
Zita-strip die al zo lang in de schuif ligt te 
wachten, afmaken..." 
In de categorie 'Meest gehaat' kreeg de 
Franse bevelhebber Raoul de Crèvecoeur 
met 68% het hoogste cijfer achter zijn 
naam, gevolgd door de Roeselaarse schout 
Jacobus Devos (16%) en opnieuw Pé 
Bruneel (5%). 
,,Dat de Crèvecoeur de populairste schurk Is 
en blijft, verbaast me niks", stelt Leemans, 
,,maar dat Pé Bruneel 5% van de stemmen 

kreeg als meest gehate figuur is voor mij 
toch een lichte schok. Mannen met baarden 
zijn waarschijnlijk niet meer populair in onze 
tijd. We zouden het eens aan Kapitein' 
Haddocl< moeten vragen..." 

EINDELIJK! 
Als we bij Hec Leemans naar zijn toekomst
plannen peilen, blijkt de koffer overvol. 
H. Leemans: „Volgend jaar mag de lezer 
naast drie Bakelandtalbums ook vijf 
Kampioenenverhalen verwachten, Een jaar
tje later staat de Bakelandtpostzegel op sta
pel terwijl ook Nino graag nog eens om de 
hoek zou komen piepen. Daarom droom ik 
er al jaren van om voor de Franse markt een 
mooie, histohsche strip te maken. Alles en 
helemaal alleen. Na 50 jaar in het vak weet 
ik hoe het moet!" 
Op naar nog eens 25 jaar Bakelandt als de 
inspiratiemuze van Hec Leemans blijft 
komen. 

Haddock 

DIENSTMAAGD 

Over Gustav en Alma Mahler is al een 
bibliotheek volgeschreven. Alma 
Scfiindler, zoals haar meisjesnaam luidt, 
was een van de mooiste, meest talentrijke 
en fascinerende vrouwen van haar tijd. 
Probleem is dat ze zich daarvan bewust 
was. Ze huwde de componist Gustav 
Mahler, de architect Walter Gropius en 
de auteur Franz Werfel, en had een stor
machtige verhouding met de schilder 
Oskar Kokoschka. Bovendien leefde ze in 
een Wenen dat op een keerpunt stond. 
Klimt protesteerde tegen het academis
me in de kunst, freud bracht deining met 
zijn psychoanalyse, Hoffman bouwde in 
Jugendstil met rijke decoratie, Kraus liet 
zijn dwarse stem horen. Dit heeft in het 
Wenen van vandaag en van Alma 
Schindler zijn sporen nagelaten. Denken 
we maar aan het Secessionsgebouw van 
Olbrich, het Café Central waar Zwelg en 
Trotskl thuis waren en het Oberes 
Belvédère waar Klimt en Schick nog 
altijd weten te ontroeren ofte ergeren. 
Zopas publiceerde de Arbeiderspers in 
haar onvolprezen reeks 'Privé-domein' 
een bloemlezing uit de jeugdheriimerin-
gen van echtgenote, minnares en muze 
vUma Schindler onder de veelzeggende 
titel 'Het is een vloek een meisje te zijn'. 
Daarin tekent de rebelse en omstreden 
Alma zichzelf als het middelpunt van de 
Weense kunstenaarswereld en een 
begaafde componiste. Wagner en Klimt 
zijn haar halfgoden. Haar tijd gaat naar 
reizen, paardenrennen, het spelen van 
quatre-mains en het pronken op soirees 
van burgers en non-conformistische kun
stenaars. Tussen gedurfde uitspraken 
over onze schilder Eugene Laermans, de 
dichter Helmich Heine en de ItaÜaanse 
componist Pietro Mascagnl door schrijft 
ze een sfeervol en briljant stukje over 
Tivoli of componeert ze een lied met een 
eigen karakter. Vaak ook vervalt ze in een 
soort zelfdestructie waarbij ze zichzelf 
tekent als oppervlakkig en behaagziek. 
Maar tussen de regels door voel je voort
durend een soort onvrede om beperking 
en gebrek aan ademruimte. Vandaar de 
tweespalt tussen de uitspraak: 'Was ik 
maar iemand' en haar uiteindelijke lots
bestemming, nl. in dienst te staan van het 
genie dat Gustav Mahler heet. 

Wouter De Bruyne 

=* Veldwerk in Vlaanderen. Geert Van 
btendael. Uitg. Adas, Aimterdam/ 
Antwerpen. 174 bh. 700 fr. 
•^ Met gemengde gevoelens. Eric de 
Kuyper Uitg. Sun/Nijmegen. 250 bh., 
7981. 
°* Het is een vloek een meisje te zijn. 
Een keuze uit de d^boeken. Alnm 
Mabler Uitg. Arbeiderspers, Amster
dam/Singels 262, Antwerpen. 295 blz., 
990 fr. 
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"D ert Verbeke wilde zijn vrienden aan het Oostfront 
bij de bevrijding niet afvallen: "Laat komen wat 

komt, ook de repressie." 

In 1917 werd Btn Verbeke geboren, niet 
in de streek van zijn familie maar in 
Bretagne waar zijn ouders naar toe waren 
op de vlucht voor de Grote Oorlog. Maar 
de eerste herinneringen van de kleine 
Bert gaan terug naar 1921, toen hij en de 
zijnen waren weergekeerd en met eigen 
ogen kon zien wat er van zijn streek was 
overgebleven. 

Bert Verbeke: ,,Ik zag een barre, ver
schroeide, verwoeste omgeving: de 
Frontstreek. Ik heb er alles weten ont
staan: de landerijen, de wegen, de wonin
gen, klooster met school en de parochie
kerk. Familie na familie keerde terug, zo 
raakte de streek opnieuw bewoond. Ons 
gezin was het eerste terug in het cen
trum. Vader was slager, mijn oudste 
broer, een oud-strijder, werd bakker, mijn 
schoonbroer ook al een oud-strijder was 
metser" 

De problemen voor die mensen waren 
torenhoog: heropbouw, invaliditeits- en 
frontstreeprente, huwelijken, geboorten, 
sterfgevallen. Gelukkig kregen mensen 
medeleven, steun en dienstbetoon van 
meester Butafe en van meester ieuridan. 
Daardoor werden vele gezinnen 
Vlaamsgezind. 

B. Verbeke: ,,Als fysiek gehandicapte 
mocht ik voor onderwijzer studeren, dat 
gebeurde aan de Torhoutse normaal-
school. Daar kreeg mijn Vlaams-nationale 
overtuiging fundament en dadendrang. 
In 1936 studeerde ik af en kreeg een vaste 
betrekking in Menen in een school die 
bestuurd werd door de Broeders Van 
Dale." mannen uit Comines aangehouden. 

456 dagen 
In kampen 

Voor Verbeke was de school het ideale 
middel om zich te vervolmaken als leraar 
en als opvoeder. Maar toen kwam de oor
logsdreiging gevolgd door de mobilisatie, 
10 mei 1940 en enkele dagen later, het 
drama van Abbeville... 
B. Verbeke: „Dit alles werkte op mijn 
gemoed en bepaalde mijn politiek den
ken en doen. De overtuiging dat 
Vlaanderens uur was geslagen, leek reëel 
en zo nabij. We deden niet aan natte-vin-
ger-politiek, ook niet in 1944. We hadden 
vrienden aan het Oostfront, ons bij de 

Daarop volgde de internering, alles bij 
elkaar 456 dagen in drie West-Vlaamse 
kampen: Sint-Kruis, Oostduinkerke (De 
Rozenkrms), Kortrijk (De Wikings). Wat 
er in die kampen echt gebeurde, de harde 
en de leuke momenten komen aan bod in 
het boek 'Toen harten één waren uit lief
de voor het ouderhuis en Vlaanderen'. 
Aan de hand van dagboeken, illustraties 
en documenten vertelt Bert Verbeke zijn 
verhaal, een menselijk document. 

(mvT) 

^ Toen tarten ééa waren uit tiefde 
voor bet ouderbuis en Vbanderen. B. 
Verbeke. 192 bh, 90 illvstraties. 850 
&.(+120 fr. portkosten) Storten op rek 
van de auteur, Steentraat 16,8700 Tidt 
Rek. 0000868184^4. 

Bert 

verbeke: uit 

liefde voor 

het ouder

huis... 
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Muzikale slotnoot voor 125 jaar Davidsfonds 
Met het nodige succes organiseert iiet Davidsfonds klas-
siel<e topconcerten. Het begon enl<eie jaren geieden in 
iiet Antwerpse icunstcentrum deSingel. Snei werd de con-
certreei<s uitgebreid naar De Spil, het cuitureie centrum in 
Roeselare. Ter geiegenheid van het 125-jarig bestaan, 
worden aan het iijstje de steden Brussei, Cent en Hasseit 
toegevoegd. Op het programma staan weri<en van Haydn, 
uitgevoerd door taient van bij ons dat Europese en zelfs 
wereidfaam heeft verworven. Ool< nu weer zijn de con
certen gekoppeid aan de uitgave van een cd en een luis-
terglds in boel<vorm door Davidsfonds Uitgeverij samen
gesteld. 

FEESTELIJK EN LEVENSKRACHTIG 
in 1766 werd Joseph Haydn benoemd tot hoofdkapel
meester van het hoforkest van de Hongaarse prins 
Nicolaus EsWertiézy. De Jaren die volgden behoren tot de 
productiefste van zijn carrière. Met zijn symfonie nr. 49 
raakte de naam Haydn voor het eerst in heel Europa 
bekend, in de herfst van 1775 bezocht keizerin Maria 
Tiieresia het slot van prins Estherhézy, Voor haar voerde 
Haydn zijn symfonie nr. 48 uit, die daardoor later de bij
naam 'Maria Theresia' kreeg. Feestelijker en levenskrachti
ger muziek is moeilijk denkbaar. 
Het uitgestrekte kasteel Estherhazy bezat ook een eigen 
operazaal. Voor dat theater componeerde Haydn een hele 
reeks opera's. De ouverture uit 'La vera costanza' toont 
Haydn weer op zijn best: zinnelijk, gevat, rijl< geschakeerd 
en bruisend van energie. Haydn schreef weinig concerti. 

Zijn 'concerto voor cello' is niettemin een van de belang
rijkste en meest geraffineerde celloconcerti van de acht
tiende eeuw. De virtuoze veeleisendheid van dit werk is 
indrukwekkend. 

ROEL DIELTIENS 
Roei Dieitiens wordt wel eens 'een van de beste cellisten 
van zijn generatie' genoemd. HIJ studeerde aan het 
Muziekconservatorium van Antwerpen en de Hocliscliuie 
für Musiia in Detmold. Snel vergaarde hij verschillende 
binnen- en buitenlandse onderscheidingen, waaronder 
het Dipioma d'Onore de l'Academia Chigiana in Sienna. 
Dat hij tot de wereldtop behoort blijkt ook uit zijn samen
werking met André Certier of Waiter Boeyi(ens en zijn 
optredens in zowat alle grote muzieksteden van Europa 
en de VS. 

PRIMA LA MUSICA 
In 1991 richtte Diri( Vermeulen het kamerorkest Prima La 
Musica op, dat uitgroeide tot een vooraanstaand l<amer-
orkest van Vlaanderen. Het repertoire omvat orkestrale en 
vocaalinstrumentale werken uit 400 Jaar muziekgeschie
denis, met voorkeur voor de klassieke en vroeg-romanti-
sche periode. Met deze programmatie richt Prima La 
Musica zich doelbewust tot een publiek dat van grote 
meesters houdt, maar ook openstaat voor vernieuwing. 
Vooral voor zijn opnamen van symfonieën van Haydn 
kreeg Prima La Musica veel lof van buiten onze grenzen. 
De uitnodiging om te spelen in Eisenstadt tijdens de 

Haydn Festspiele weerspiegelt deze internationale erken
ning. 

DIRK VERMEULEN 
Na het beëindigen van zijn vioolstudies aan het 
Muziekconservatoriumm en de Muziei(i(apel Koningin 
Eiisabetii te Brussel, werd Dirk Vermeulen concertmees
ter van het Fiitiarmoniscti Orkest van Vlaanderen en 
begon hij een briljante carrière als solist en kamermusicus. 
Geïnspireerd door beroemde internationale dirigenten 
waarmee hij in contact kwam, besloot Vermeulen in 1985 
zelf een carrière als dirigent uit te bouwen en studeerde 
hij bij Julius Kalmar in Wenen. 

CONCERTEN 
Alle concertgangers ontvangen het iuistergidsboek dat 
professor ignace Bossuyt voor deze concertreeks schreef. 
Vóór het concert geeft de Leuvense musicoloog ook een 
verhelderende inleiding. De presentatie is in handen van 
Radio 5-medewerkster Els Van Hoof. 
Naast Antwerpen (dl. 12 dec) en Roeselare (do. 7 dec.) 
zijn er dit Jaar voor het eerst ook concerten in Brussel (wo. 
13 dec). Gent (do. 14 dec.) en Hasselt (vr. 8 dec). ~ 

Tickets kosten 900 fr. (750 fr. voor DF-leden) In wk en 
1.000 fr. (850 fr. voor DF-leden) aan de kassa. Inbegrepen 
het programmablad, het lulstergldstioek en verzendings
kosten. Reservatle b\j het Davidsfonds, Bl\jde-
Inkomststraat 79-81 te 3000 Leuven. TeL 016/31.06.00, 
fax: 016/31.06.08. E-post: lnfOrmatle<Bdavldsfonds.be 
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De Ierse auteur Brendan Behan (1923-1964) was enige tijd colum
nist voor de 'Irish Press'. Hij was een groot aanhanger van de Ierse 
zaak en sloot zich op 14-jarige leeftijd reeds aan bij de IRA. Hij was 
een regelmatige bajesklant omwille van terroristische bezighe
den. In 1941 verklaarden de Engelsen hem zelfs vogelvrij. Van 
1949 tot 1952 verbleef hij wegens verbanning in Frankrijk, waar 
hij een tijdje onderdak vond bij Samuel Becket. Op zijn ervaringen 
in de Borstal-jeugdgevangenis is de autobiografische roman 
'Borstal Boy' (in het Nederlands verschenen als 'Gistend Bloed') 
gebaseerd. 

NIEUW IN DE BIOS 
En nu is er de fihn, alleen blijft het de vraag of deze Iers-Britse co
productie ooit in ons land zal uitkomen. Hopelijk neemt Canvas 
de kans waar, want de film is uiterst geschikt voor het kleine 
scherm. Hij werd gemaakt door theaterdirecteur Peter Sheridan 
(broer van de bekende regisseur Jim). 
In het begin van de Tweede Wereldoorlog wordt de l6-jarige 
Brendan (Shawn Hatosy, een acteur om in het oog te houden) 
gearresteerd in Liverpool als bij van de boot stapt met enkele sta
ven dynamiet in zijn bagage. Hij wordt naar de jeugdgevangetüs 
gezonden ergens in East-Anglia. Brendan die fanatiek anti-Brits is 

zit hier naast jeugdige Britse delinquenten. Voorts zijn er een 
Poolse jood die een ontsnappingspoging wil maken naar 
Palestina, een Cockney zeeman (Danny Dyer) die maar wat graag 
naar Singapore zou ontsnappen en een Schotse jongen (Robin 
Laing). Het gevangenisleven leert Brendan opschieten met ande
ren, en hij verbergt goed zijn ingewortelde haat tegen de Britten, 
zonder echter zijn principes te verloochenen. Hij maakt er ook 
ketmis met homoseksualiteit - een vorig jaar verschenen biografie 
wijst op de latente homoseksuele gevoelens van Behan. Het enige 
spijtige aan de film is dat de karakters soms worden geslachtofferd 
aan de boodschap. Voor de rest mag ie er zijn en de muziek is 
hemels. Willem Sneer 

MEDIA 

^=fe=^ Air Force One Na onderhandelingen in Moskou 
keert de Amerikaanse president met een speciaal vlieg
tuig, de Air Force One, terug naar Washington 
Onderweg blijkt dat enkele terroristen aan boord zijn 
geraakt Amerikaanse actlethriiier van Wolfgang 
Petersen uit 1997 Zat. 25 nov., VT4 om 21u.05 

^=s-=v 84 Charlie Mopic Mopic volgt met zijn camera 
enkele frontsoldaten in Vietnam. LT heeft volgens zijn 
rang de leiding over de groep, maar het is de meer 
ervaren OD die het voor het zeggen heeft. Amenkaanse 
film van Patrick Duncan uit 1989. Zon. 26 nov., Kanaal 2 
om 22U.35 

^•Méd^ Batman Forever Amerikaanse fantastische film 
uit 1995 van Joel Schumacher Gotham City wordt 
geteisterd door twee demonen: Two Face, een ver
minkte openbare aanklager met een onlesbare dorst 
naar wraak, en Edward Nygma, een misnoegde ex-werk
nemer van Wayne Enterprises, die zijn voormalige baas 
uit de weg wil ruimen Batman is ondertussen in thera
pie bij Chase Mendian.. Maan. 27 nov., Kanaal 2 om 
21U.05 

^ s i ^ L'As des As 1936 Jo Cavalier is coach van de 
boksploeg die Frankrijk zal vertegenwoordigen op de 
Olympische Spelen in Berlijn Op de trein ontmoet hij 
Gabrielle Belcourt, een journaliste die ook naar Berlijn 
reist in de hoop er Hitler te kunnen interviewen, en 
Simon Rosenblum, een knaap van joodse afkomst die er 
zijn familie gaat opzoeken. Frans-Duitse avonturenko-
medie van Gérard Oury uit 1982. DIns. 28 nov., VT4 om 
22U.40 

coidle Hawn en 
Steve Martin In 

^ 'Housesltter'. Woens. 

i 29 nov., VT4 om 
21U.10. 

^^s=i-' Histories: Joris Van Severen in de crisis van de 
jaren '30 wordt ook België opgeschrikt door de opkomst 
van allerlei autoritaire bewegingen, die opvallen door 
een sterke afkeer van de partijpolitiek en een voorkeur 
voor een dominante leidersfiguur In Vlaanderen vallen 
vooral het Verdinaso en zijn leider Joris Van Severen op 
Wie fs deze raadselachtige West-Vlaamse politicus, die 
nog lang na zijn gewelddadige dood velen in zijn ban 
houdt? Dond. 30 nov.. Canvas om 20u.55 

^•<^^ La Bamba Amerikaanse biografische film uit 
1987 van Luis Valdez De film vertelt het levensverhaal 
van Richardo Valenzuela, beter bekend als Ritchie 
Valens. Hij wordt gevolgd van zijn jeugd in Patcoma, 
Californië, waar hij en zijn familie op een plantage wer
ken en slechts met moeite de eindjes aan elkaar kunnen 
knopen, tot zijn tragische dood in het vliegtuigongeluk 
waarbij ook Buddy Holly om het leven kwam. Vrjj. 1 dec., 
7V1 om 21U.45 

"' Zoals verwacht heeft het Vlaams par
lement vorige week het radiomonopolie 
van de VRT doorbroken. Dat betekent dat 
er in Vlaanderen nu ook landelijke com
merciële radio zal komen. Grootste moei
lijkheid daarbij wordt de verdeüng van de 
vrije ruimte in de ether. Vlaanderen is 
immers geen eiland in de wereld en het 
nadeel daarvan is dat radiostations van 
verschillende landen of regio's wel eens 
in eikaars vaarwater zitten. Niet alleen 
Wallonië levert dus problemen op, ook 
Nederland zou wel eens roet in het eten 
kunnen gooien. 

Minister Verwilghen was blijkbaar | 
zelf erg verrast over het afvoeren van « 
'Oproep 2020', het opsporingsprogram
ma van VTM. Hij wil een nieuwe aanbe
steding uitschrijven. Benieuwd wie daar
op zal reageren... 

Er beweegt wat in weekbladenland. 
Bij Humo wordt het pensioen van Guy 
Mortier voorbereid, bij Wbesti/n vis werkt 
de halve (gewezen) Humo-redactie als
ook een aantal elementen uit het groei
end leger BJ's, 'bekende journalisten', 
aan een nieuw blad en bij 5parta, onder
deel van De Persgroep, is de leegloop van 

Bert Struys Is niet meer. 

Dag Allemaal begonnen. Guido Van 
Liefferinghe en Mathias Darmeels, twee 
figuren die het familieblad groot hebben 
gemaakt, zijn vertrokken na een conflict 
met grote baas Van Thillo. Eén van de 
redenen daarvoor was het ongenoegen 
over commerciële inmenging in het 
redactionele. Het lijdt weinig twijfel dat 
beide heren van Dag Allemaal weer vlug 
onder dak zullen zijn. Ons slecht karakter 

Media & co 
ziet ze al als adviseur bij Humo... 

Het aantal uren dat regionale televi
siestations mogen uitzenden is gevoelig 
uitgebreid. Ook mag er meer reclame 
worden uitgezonden. 

Volgens de faxkrant 't Sciiddt krijgt 'f 
Pallieterke een nieuwe hoofdredacteur. 
WIJ wenst hem - Leo Custers, gewezen 
buitenlandredacteur van Gazet van 
Antwerpen - een fris hoofd, dito inzich
ten en veel redactionele pareltjes. 

Tot de beroepen die het etiket 'uitda
ging' verdienen behoort onder meer dat 
van reclamewerver voor de gratis krant 
Metro, een initiatief van o.m. Roularta en 
de Regionale Uitgeversgroep. Tot op 
heden slaagt het blad er niet in om veel 
meer dan 1 bladzijde (op gemiddeld 20) 
reclame te plaatsen, zoekertjes inbegre
pen. 
Naast deze trage start komen ook nog 
eens de moeilijkheden inzake distributie: 
de krant zou verdeeld moeten worden in 
de stations, maar de NMBS heeft daar 
haar toestemming nog niet voor gegeven. 
De uitgevers die niet in het project zitten, 
zijn ook al geen vragende partij om het 
dossier te versnellen. 
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'Spots', een soort van binnenlandse 
Panorama-light, had het over de 
scheepvaartpolitie van Oostende De 
reportage bevatte het te verwach
ten materiaal over o.a. patrouilles op 
zee, maar liet ons ook meekijken op 
het vluchtelingenprobleem zoals de 
scheepvaartpolitie het in de praktijk 
ervaart. Dat leverde bepaald surre
alistisch beeldmateriaal op. 
Tijdens een controletochtje worden 
twee naar geluk zoekende Albanezen 
opgepakt. Eentje ervan beschikte 
over een adres in Nederiand, de 
andere was een illegaal. De heren 
werden meegeleid naar de kazerne 
en mochten daar - zo goed en kwaad 
als mogelijk - een document met 
persoonlijke gegevens invuiien. 
Daarna werd de dienst Vreemde
lingenzaken ingelicht die besliste hen 
te laten gaan. Wat volgde was te gek 
voor woorden. Een patrouille die had 
geresulteerd in het aanhouden van 
twee mensen die hoe dan ook niet 
wettelijk op het grondgebied van 
België verbleven, eindigde in het 
putje van de nacht aan het station 
van Oostende. Daar kreeg het twee
tal de boodschap mee dat het zo 
snel mogelijk het grondgebied van 
België moest veriaten. En nee, ze 

mochten niet naar Engeland. Of de 
illegaal zich via Duitsland of Frankrijk 
terug naar zijn thuisland wilde bege
ven en of zijn makker richting 
Nederiand wilde. Om er zeker van te 
zijn dat het tweetal de boodschap 
had begrepen - én een formulier te 
hebben voor het archief - kreeg het 
ook nog eens een document in han
den gestopt waarin een en ander 
netjes verwoord stond. Na een vrien-

illegalen criminelen. Maar wanneer 
ze in grote getalen komen en ze dat 
schijnbaar straffeloos kunnen doen, 
dan begin je als weldenkend mens 
toch grenzen te zoeken Een 
gemeenschap kan maar een beperkt 
aantal nieuwkomers tegelijk integre
ren. Daar is immers veel tijd voor 
nodig. Om de legale immigranten 
een kans te geven en toch het eigen 
sociale weefsel niet al te zeer te ont-

delijke groet, vertrok de combi, twee krachten lijkt het dan ook nodig ter 

Hozen geblazen 
Spots, maandag 13 november 2000, Canvas 

ongetwijfeld geamuseerde illegalen 
achteriatend. 
Natuuriijk zag ook de scheepvaartpo
litie hier de Kafka van in. Meer dan 
eens moet ze mensen laten gaan. 
Eentje - die ervan verdacht werd 
mensen te smokkelen - zagen we 
zelfs uitdagend roepen 'Tot de vol
gende keer'. Je kan maar hopen dat 
beleidsmakers dit soort reportages 
eens bekijken en er de gepaste con
clusies uit trekken. Natuuriijk heeft 
iedere mens het individuele recht 
om op zoek te gaan naar zijn eigen 
levensgeluk en natuuriijk zijn niet alle 

zake een stringent beleid te voeren. 
Tegelijk wordt het tijd om een men
selijk pleidooi voor een humaan, 
maar streng asielbeleid niet meer 
onmiddellijk te associëren met 
extreem-rechts. Was het vroeger 
(politiek) 'Wallonië' dat werd 
gebruikt om het status quo te hand
haven, sinds een tiental jaren is dat 
het stempel 'Vlaams Blok'. Tot wat 
die stilstand en de daaraan gepaarde 
(indruk van een) permissieve maat
schappij hebben geleid is bij iedere 
stembusslag vast te stellen ... 

23 november 2000 



Hier spreekt 
men Nederlands 
Het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) organiseert op 
zaterdag 25 november e k een conferentie over 'Taal en 
Taalbeleid' Deze samenkomst gaat door vanaf 14u in het 
Statencomplex van het Hofcomplex, Hof 12 in Dordrecht 
(NI) (15 minuten lopen van het centraal station) 
Met de binnenkomst van Vlaanderen en Nederland in 
Europa IS de noodzaak een samenhangend taalbeleid te 

hebben dat thuishoort in een evenwichtig staatsbeleid, 
alleen maar groter geworden De ANV-werkgroep 'Taal en 
Taalbeleid' wil via een pittige discussie tot een aantal dui
delijke aanbevelingen komen over goed afgewogen 
onderwerpen, die de burgers in Vlaanderen en Nedertand 
kunnen aanspreken Vertegenwoordigers van verschillen
de actiegroepen voor de Nederlandse taal uit Vlaanderen 
en Nederland komen aan bod Het is van belang dat er een 
grote Vlaamse delegatie aanwezig is 
Het ANV organiseert deze interne maar open discussie als 

een opstapje naar een toekomstige conferentie in het 
Vlaamse culturele centrum De Brakke Grond in Amsterdam 
rondom het thema 'Taalbeleid' 

Verdere inlichtingen ANV-kantoor Brussel, Callaitstraat 86 
in 1030 Brussel-Schaarbeek Tel/fax 02/2413164 
Internet www anv-nl cistron nl 

Luc Van den Weygaert, 
Hove 

• WEDERWOORD 

Progressief 
Men moet een woord zoals 'progressief 
beoordelen naar zijn inhoud. (WIJ - 16 
nov. jl. - 'Nood aan., waardenpartij'). Als 
dit zo is dan hebben alle politici gelijk 
want zij zijn allemaal 'progressief Weten 
ze geen uitweg meer met een probleem 
dan lossen ze dat 'progressief op. 
Hebben zij door hun beleid voor allerlei 
moderne toestanden gezorgd, die zij 
eigen achten aan de tijd en niet aan hoe 
zij de mensen daarin gedreven hebben, 
dan ligt hun oplossing voor de hand. 
Oubolligen en conservatieven willen wel 
eens terugkeren naar vroeger. Maar de 
toekomst ligt bij de jeugd en het groeiend 
aantal mensen dat men niets beter kan 
aanbieden dan een bevestiging van de 
toestand. 

Verarmende bevolking? Geeft ze nu en 
dan wat gratis. Homo's? Erken ze als nieu
we levensfilosofie. Drugsverslaafden? 
Erken het gebruik van cannabis. De rest 
volgt. Huwelijken verminderen? Erken 
samenlevingscontracten. Stijgende crimi
naliteit? Verhoog het budget van Justitie 
en laat de mensen opdraaien voor miljoe
nen kosten aan beveiliging. Een partij van 
ontevredenen? Proberen te verbieden! 
Teveel ongewenste economische vluch
telingen? Laat uit menslievendheid ieder
een daarvoor betalen! Teveel stress? Geef 
ze (gratis) kalmeermiddelen. Vrouwen 
aan het werk? Geef ze kinderopvang! 
Dalende geboorten? Importeer migran
ten! Géén manieren of moraal meer? De 
steeds schaarser wordende overblijvende 
anderen moeten zich aanpassen! 
Zo gaat men werkelijk mee met zijn tijd is 
men 'cool' en door velen aanvaard. Niet 
zo slecht bedacht omdat de oude zeuren 
die denken dat de samenleving vroeger 
beter was, toch uitsterven en de toe
komst aan het 'progressief zijn behoort 
En dat brengt stemmen en véél geld in de 
psychisch trieste progressieve samenle
ving van vandaag. 

Als politieke leiders knokken om holle 
woorden dan is het omdat zij niet in staat 
zijn zich bezig te houden met wat de 
bevolking werkelijk wil en nodig heeft. 

Willy Degheldere, 
Bru^e 

Betreurens
waardig 
Met grote verwondering las ik de com
mentaar van (evdc) (WIJ, 16 nov, 'Bent u 
nog mee?') over een artikel in Le Matin 
Met quotes citeert hij mijn zogezegde uit
spraken. 

Le Matin heeft mij helemaal niet geci
teerd, het gaat om een persoonlijke inter
pretatie van de journaliste van die krant 

Dat blijkt ook duidelijk in Le Matin, 
(evdc) echter, slaagt erin om de bericht
geving van Le Matin uit te vergroten, te 
'her'duiden en dan in mijn mond te leg
gen. Dit is betreurenswaardige journalis
tiek. 

Patrik Vanknmkelsven 
(ingekort) 

Verlclaring van 
Brussel 
Net op het ogenblik dat sommigen het 
voortbestaan van de Volksunie in vraag 
stellen publiceert EVA, de Europese Vrije 
Alliantie, de 'Verklaring van Brussel'. 
(WIJ 16, nov jl.) Daarin lees ik een soort 
handleiding waarmee de regionalistische 
partijen die binnen de Europese Unie 
werken tot 'regiostaten' willen komen. 
Dit werkstuk is zeer belangrijk omdat ik 
hier voor het eerst een praktisch houvast 
vind, terwijl het vroeger bijna uitsluitend 
om weliswaar hooggestemde maar vaak 
onrealistische retoriek ging. 
Deze tekst kan de VU en al de andere bij 
EVA aangesloten partijen een nieuw elan 
geven. Op voorwaarde dat hij uitgebreid 
verspreid wordt en toegelicht wordt in de 
media. 

Omdat ook het woordgebruik van belang 
is, vind ik dat het begrip 'regiostaat' 
ingang zou moeten vinden. Dat woord is 
aantrekkelijker dan deelstaat, dat altijd 
wat minderwaardig zal blijven klinken. 

Jan de Laet, 
Antwerpen 

Delhaize is fel 
anti-Vlaams 
Het Waalse bedrijf Delhaize is en blijft fel 
anti-Vlaams. In z'n Brusselse filialen blijft 
het doorgaan met het Nederlands te ver
wijderen. Sinds zes jaar is er geen enkele 
verbetering waar te nemen. De concur
rent Colruyt heeft wél tweetalig perso
neel in Brussel; dat bewijst de onwil 
Als Delhaize de geest van de Belgische 
grondwet (Brussel tweetalig) zou eerbie
digen, zou het duizenden banen voor 
Vlamingen (of toch tweetaligen) in 
Brussel scheppen. Onze boycot van dat 
bedrijf voor Kerst en Oudejaar heeft een 
sociaal karakter. Om die eenvoudige 
reden gaan we daarmee door. Geen 
Kerst- en Oudejaarsinkopen dus bij dit 
bedrijf! 

Piet Paardekooper, 
Leiden 

Goed of naïef? 
In Trends (9 nov jl.) lees ik dat nu ook de 
Koninklijke Belgische Golffederatie van 

plan is om te splitsen. En dat dit niet op 
de eerste plaats om federalistische rede
nen is, ook niet uit wantrouwen tegen
over de francofonen, maar omwille van 
de lieve centen Bloso zou namelijk een 
Vlaamse Golfbond onmiddellijk met 5 
miljoen fr. werkingskosten subsidieren. 
Dat men voor de lieve centen graag fla
mingant wordt bewijzen ook de 
Brusselaars met een Franstalige identi
teitskaart, ook zij schuiven aan de 
Vlaamse kassa aan, dit keer om een gratis 
busabonnement van De Lijn, hen aange
boden door minister Bert Anciaux. 
Natuurlijk gim ik alle 65-plussers hun 
gratis ritjes, maar kunnen zij in het stem
hokje dan ook eens denken aan die 
Vlamingen die zo goed zijn (of is het zo 
naïef?) om hen van cadeautjes te voor
zien? 

JanVanennen 
(via e-post) 

vu-Merksem blii 
Het bestuur van de afdeling Merksem 
van de Volksunie is blij dat zowel partij
bestuur als partijraad zich hebben 
geschaard achter een beginselverklaring, 
waarin het Vlaams-nationaal, sociaal en 
open karakter van de partij wordt beves
tigd. Volksunie Merksem voelt zich met 

deze beginsehferklaring door de partijtop 
gesteund in haar werking, die gebaseerd 
is op de principes die thans in de begin
selverklaring worden herbevestigd 

Peter Annys 
Merksem 

Aanvulling 
'Verklaring van 
Brussel' 
De Verklaring van Brussel, zoals afge
drukt in M/van vorige week, heeft enke
le wijzigingen ondergaan De definitieve 
tekst is te vinden op de VU-webstek 
http //wviTw.volksunie.be/public.fra-
mes/pub_frameset.asp (klik op VU-visie 
en vervolgens op persmededelingen 
(pubücatiedatum 09/11/2000). 

Gezocht 
Ik hou van Vlaanderen maar droom 
van Zuid-Afnka en de Zuid-
Afnkaanse taal Zoek een avon
tuurlijke sportieve vrouwelijke reis
genote (± 48 jaar) voor de 2de 
helft van februan 2001, voor 
bezoek aan de Tuinroute GSM 
0476/40 48 21. 

Openingsuren 

12 uur tot 14 30 uur 

Zaterdag 18 uur tot 22 uur 

Zondag 12 uur 21 30 uur 

Verlofperrode de maand december 

^e<rns:!é/y7ic/ia^ 

Afhalen van palinggerechten mogelijk 

van maandag tot en met donderdag 

18 uur tot 21 30 uur 
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Alles draait rond zeven hoofdpersonages: 
Mambo, Fioh, Tolke, Zloeb, Ziggy, Arto 
en Mamidou. Zij nemen de kinderen mee 
naar heel leuke plaatsen als het circus, de 
zee, de boerderij of gaan de ruimte in en 
verrassen telkens weer met leuke spelle
tjes, grappige animaties en swingende 
muziek. 
„Kinderen vanafvier jaar kimnen de leef
wereld van Mambo en Co intuïtief ver
kennen" vertelt PR-verantwoordelijke 
Ann Van Eemeren. „Toch zijn we er vast 
van overtuigd dat ook ouders en zelfs 
grootouders zeker zullen meespelen!" 

»^(Ê^ 

I»-! 
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C tandaard Uitgeverij pakt dit najaar uit met een 
bijzonder educatief project voor kleuters en 

leerlingen van de eerste graad. Het uit Canada 
overgewaaide Mambo en Co-concept, dat ginder al een 

paar jaar loopt als 'Adventure Trails', draait rond zeven 
dierenfiguurtjes die op speelse wijze allerlei 

vaardigheden willen bijbrengen. 

BENDE VAN ZEVEN 

,,Elk wezentje uit de bende van zeven 
heeft een opvoedkundige opdracht mee
gekregen" weten redacteur Kathy 
Haemers en directeur Diane Devriendt 
van de jongerenmarkt binnen Standaard 
Uitgeverij. Samen met een indrukwek
kend team hebben zij een jaar gewerkt 
aan het volledige concept van cd-roms, 
internetinvulling en prentenboeken. 
„Het is immers de bedoeling dat de klein
tjes op een speelse manier én met behulp 
van de computer 'onderwezen' worden 
in de zeven leerdomeinen: artistieke vaar-

rein en haar publiek leert koorddansen, 
goochelen en trompet spelen. 

TOTAALPAKKET 

Kathy Haemers: ,,Het unieke van het con
cept is ongetwijfeld dat het zich richt tot 
een nieuwe doelgroep, kinderen die nog 
niet kutmen lezen. We twijfelen er dan 
ook niet aan dat dit volledig, educatief en 
multimediaal pakket ook in het onderwijs 
kan gebruikt worden. Uniek is zeker dat 
de webstek en de afgeleide producten 
van Mambo en Co samen met een peda-

Uniek 
internetavontuur 

voor allerkleinsten 
digheden, communicatie, gezondheid, 
wiskunde, sprookjes en verhalen, motori
sche vaardigheden en wetenschappen." 
Samen met Ziggy, het dolfijntje, beleef je 
pret met letters en woorden. Hij maakt 
kinderen vertrouwd met het alfabet, het 
begrip lettergrepen en diverse woordbe
tekenissen. Wasbeertje Tolke tolt rond op 
zijn boerderij, heeft het ontzettend druk, 
sleurt je overal mee naar toe onder het 
motto 'Bewegen is gezond!' Samen met 
het beertje leren kleuters omgaan met de 
omgeving. Ze ontdekken seizoenen en 
zintuigen maar ook wat gezond is en wat 
niet. Mambo, de hagedis en leider van de 
bende, is een bolleboos in wiskunde. Hij 
weet alles over cijfers, sommen en vor
men en laat kinderen puzzels maken, ver
schillen zoeken en 'verbind-de-punten' 
spelen. De poes Mamidou vertelt met haar 
zachte stem prachtige verhalen over 
draakjes, kabouters en zeemeerminnetjes. 
Daarnaast laat ze heel herkenbare situaties 
horen: vriendjes maken, je mening uiten, 
speelgoed delen of verantwoordelijk
heidsgevoel ontwikkelen. 
Het ruimteventje Zloeb duikt op en ver
dwijnt overal in zijn ruimtestation. De 
kleine wetenschapper experimenteert, 
samen met zijn insectenvriendjes, de 
ganse dag met de bedoeling dat kinderen 
hun observatie- en concentratievermogen 
gaan ontwikkelen. Arto de papegaai is de 
schilder en de muzikant in het gezel
schap. Samen met zijn muizenvriendjes 
neemt hij je mee naar zijn kunststudio en 
laat zijn leerlingen artistiek bezig zijn en 
mooie kleuren, gekke klanken en leuke 
muziek ontdekken. Tot slot is er het aapje 
Fiola de kleine, motorisch vaardige acro
bate die springt en dolt over het circuster-

gogisch team werden ontwikkeld. Via de 
zeven handpoppen en inleidende oefenin
gen worden de kinderen 'computerklaar' 
gemaakt." 
De cd-rom Mambo en Co en het internet-
avontuur omvat ook de lidkaart die het 
mogelijk maakt om elke maand nieuwe 
kleurtekeningen, animatiefilmpjes en doe-
spelletjes te downloaden (bestanden bin
nenhalen). Wie de cd-rom nog niet in huis 
heeft, kan toch al een kijkje nemen op de 
webstek www.mamboenco.com. 
Daarnaast kreeg elk figuurtje nog eens een 
aparte cd-rom mee. 
„Op die aparte cd-rom vind je naast oefe
ningen ook liedjes om mee te zingen, 
woordspelletjes, kan je zelf verhaaltjes 
verzinnen rond het thema of luisteren 
naar versjes en rijmpjes" verduidelijkt 
Kathy. ,,Die cd-roms worden alleen of met 
dezelfde handpop in geschenkverpakking 
verkocht." 
Om de reeks volledig te maken, zorgde 
Standaard Uitgeverij voor een passende 
aanvulling ten opzichte van de Canadese 
versie. Twee prentenboeken met in elk 
verhaal een doe-spelletje zijn een eigen 
Standaardproduct. DtkNielandtOÖ) is de 
scenarist van dienst terwijl de Merksemse 
illustratrice Tamar De Wit (26) instaat 
voor het tekenwerk. 
„Tijdens mijn opleiding koos ik voor de 
opties grafische- en reclamevormgeving 
en beeldhouwen. Toen ze me bij de uitge
verij vroegen om dit tekenwerk te doen, 
heb ik geen ogenblik getwijfeld. Het is een 
zeer leuke en afwisselende job waarbij het 
wasbeertje misschien wel het moeilijkste 
figuurtje was om op papier te zetten." 
Met 'Verstoppertje' en 'Fiola houdt niet 
van water' zijn er momenteel twee pren-

tenverhalen op de markt. In de lente van 
2001 moeten de volgende twee boekjes 
bij de boekenboer liggen. 

MAMBO EN CO-DORP 

De introductieprijs van het 'Mambo en Co 
- Internetavontuur' bedraagt momenteel 
795 fr Na nieuwjaar kost de cd-rom 995 fr. 
De aparte cd-roms 'Arto's kunststudio', 
'Bij Fiola in het circus', 'Bij Tolke op de 
boerderij', 'Mamidou in sprookjesland', 
'Het ABC van Ziggy', 'Mambo's grote kas
teel' en 'Zloeb's superruimtestation' kos
ten 495 fr. Een geschenkverpakking met 
cd-rom en favoriete knuffel kost 1.095 fr. 
De prentenboeken voor de kleinsten kos
ten 250 fr. Wie meer info wenst, kan vrij
blijvend terecht bij Standaard Uitgeverij 
(03/285.72.00 of via fax op 
03/285.72.99). 
Wie met de diverse spelletjes wil kenni
smaken, kan dat op vrijdag 24 en zaterdag 
25 november van 11 tot 18 uur in het 
Mambo en Co-dorp onder de grote klok 
van het Wijnegemse Shopping Center. 
Een aantal animatoren staat er klaar om 
groot en klein wegwijs te maken in het 
gloednieuwe, educatieve dierenwereldje. 

Haddock 

De bende van 
zeven 
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6 X Mambo 
en Co 

BIJ wijze van vroeg Sinterklaasgeschenk geeft de 
redactie van WIJ 6 van de hier aangekondigde cd-
roms weg Wie d'er eentje wil bemachtigen, stuurt als 
de bliksem een gele bnefkaart met volledige naam en 
adres naar WIJ, wedstrijd Mambo en Co, 
Barnkadenplein 12, 1000 Brussel Faxen kan ook 
(02/219 97 25) Of via e-post op redactie@vprti be 

Uit het aanbod worden zes gelukkige winnaars geloot 

Met dank aan Standaard Uitgeverij 
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