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T egen de achtergrond van de 

affaire-Cools en de zaak-Dutroux 

lijkt een kommunautaire 

brandhaard niet ver af. De regering Dehaene 

zal hoe dan ook gekonfronteerd worden met 

toenemende spanningen tussen de beide 

gemeenschappen. Een regeringskrisis is niet 

onmogelijk. Dat valt af te lezen uit de tal van 

provokerende verklaringen, vooral vanuit 

Franstalige, maar ook vanuit Vlaamse hoek. 

Bovendien treedt het bindmiddel van 

het federale model - Brussel en de rand - uit 

zi|n voegen. Nagenoeg om de andere dag 

moeten VU-voorzitter Bert Anaaux, Brussels 

staatssekretairs Vtc Anaaux en Sven Gatz, hd 

van de Brusselse hoofdstedelijke raad, wijzen 

op de niet-naleving van de taalwetten in 

Brussel en de rand Deze VU-politici 

onderschreven steeds de pacifikatie tussen 

Franstaligen en Nederlandstaligen. Maar, het 

geduld, zo blijkt, is op. De Franstaligen in 

Brussel en de rand ondergraven het federale 

model. 

Ze krijgen bovendien de wind in de 

zeilen door het manifest Choisir l'avemr (zie 

blz.4) opgesteld door vier Franstalige 

akademici. Het manifest maakt duidelijk dat 

de Franstaligen met langer een dialoog 

afwijzen. Ze hebben bovendien een strategie 

uitgetekend: „We zijn geen vragende partij, 

we zijn geen miezerige, luie sukkelaars. Na de 

regen komt zonneschijn en als de Vlamingen 

de splitsing van de Sociale Zekerheid eisen, 

stellen wi] de taalgrens in vraag." Juist daartoe 

moet het Waals-Brussels verbond dienen. Een 

verbond dat min of meer door alle Franstalige 

partijen op applaus wordt onthaald. 

De Vlamingen moeten de Franstaligen 

gepast, geduldig en verstandig van antwoord 

dienen. Zelfgenoegzaamheid is daarbij uit den 

boze. Eerst en vooral heeft het geen zin 

Wallonië tot in den treure te bestempelen als 

een korrupte PS-staat. Met dergelijke 

uitspraken helpt men de Vlaamse bevolking 

met en maakt men ze evenmin warm voor het 

moeilijk te begrijpen konfederale model. 

Overigens keert de bevolking zich met tegen 

de Waalse gemeenschap, maar tegen de 

gezagsdragers, de politici en de magistraten. 

In tweede instantie heeft ook 

Vlaanderen te kampen met sociale problemen 

als pensioenen en werkgelegenheid. Als 

binnen een konfederaal model dergelijke 

problemen zullen worden opgelost, zoals vaak 

wordt beweerd, dan moet men ook uitleggen 

waarom en hoe en tot waar de solidariteit met 

Wallonië strekt. 

Tot slot dit. Vlaanderen dient zich aan 

als vragende partij: waarborgen voor Brussel, 

afschaffing faciliteiten, federalisering van 

talrijke bevoegdheden, splitsing Sociale 

zekerheid, splitsing schuld, fiskale autonomie. 

Als Vlaanderen Brussel én de rand met wil 

loslaten, zal enige behendigheid nodig zijn. 

(evdc) 
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In dit land houdt men ervan de invoeds-
sferen te verkavelen, in Vlaanderen is de 

macht van de CMP zeer groot, in Wallonië 
speelt de PS de eerste viool Beide partijen 
hebben in hun regio zowat alle geledingen 
van de maatschappij verzuild, van de wieg 
tot het graf vergezel
len ZIJ ons De andere 
traditionele partijen 
volgen op kleinere 
schaal hetzelfde stra
mien Ook ZIJ delen 
mee in de verkaveling 
benoemingen, vak
bonden, mutualitei
ten, enz 
Hoe ver deze tentakels kunnen reiken wordt 
dezer dagen in Wallonië op pijnlijke wijze 
bewezen, de verregaande vermenging van 
partijbelang en gerecht En wat te denken 
van deze bekentenis door Johan Van Hecke' 
De gewezen CVP-voorzitter kan „met aan
nemen dat mensen in die bewegingen (ACW 
e a ) die met eens lid waren van de CVP meer 
invloed konden uitoefenen op die party dan 
CVP-leden zelf die met de steun van een van 
die groepen hebben ' 
Met zo'n uitspraak legt Van Hecke de vinger 
op de zieke olek Wat laat natuurlijk maar 
kom Vandaag komen klagen wat men reeds 
decennia duldt en zelf organiseert roept 
vragen op Te sterke bindingen tussen po-

Opnieuw 
beginnen 

litiek en belangengroepen lopen steeds ver
keerd af 
Het siert de Volksunie dat zij de zuilen-boot 
steeds heeft afgehouden De partij heeft 
steeds vrij goed kunnen weerstaan aan de 
verleiding van de invloeden-vermenging 

Haar ongebondenheid 
IS een waarmerk en de 
keren dat ze faalde 
(wat met goed te pra
ten IS) wegen met op 
tegen de ongebrei
delde machts-wellust 
die de traditionele par
tijen ten toon sprei

den De haast verplichte aansluiting bij zie
kenfondsen vakbonden, beroepsorganisa
ties en financiële instellingen die traditionie 
partijen hun leden voorschrijven is de 
Vlaams-nationalisten vreemd Zo hoort het 
zomoet het ook blijven I 
Dat IS met overal zo Daar kan Cuy Ver-
hofdstadt over meepraten Toen hij in een 
bui van openheid een breuk met zijn sociale 
partners bepleitte kreeg hij lik op stuk Deze 
kwamen in opstand en er was een Decroo 
nodig om de zuilen-relatie te herstellen 
Dit IS maar akkefietje in vergelijking met de 
belangenvermemng die door de PS werd 
georganiseerd De ijver waarmee de Waalse 
socialisten op alles en nog wat hun zware 
hand hebben gelegd heeft van Wallonië een 

ware PS-staat gemaakt Niets stond nog in 
de weg om het,,eigen partij eerst waar te 
maken Dat daar uiteindelijk een onhan
delbaar onoverzichtelijk kluwen zou uit
groeien was onvermijdelijk Macht vraagt 
méér macht Om de volledige macht te 
verwerven moesten vreemde wegen wor
den bewandeld tot de politieke moord toe 
Deze en andere misdaden kunnen geruime 
tijd door een meehuilende magistratuur af
gedekt worden maar met eeuwig De vonk 
ontstaan door de zaak-Dutroux is naar an
dere dossiers overgeslagen en zorgt voor de 
stroomversnelling die wij vandaag meema
ken 
De meeste kwalijke dossiers waaraan Wal
lonië lijdt spelen zich af in streken waar de PS 
oppermachtig is Niet dat wij alle Waalse 
socialisten over dezelfde kam willen scheren 
maar het komt ons voor dat hun kopstukken 
hun macht en invloed verkeerd hebben 
aangewend en te weimg hebben gedaan om 
de sociaal-ekonomische neergang van hun 
regio te keren In plaats van vindingrijkheid 
aan de dag te leggen hebben party en 
vakbonden te veel hun heil gezocht in de 
gemakkelijke weg, deze van de subisidies 
België zeg maar Vlaanderen, en Europa 
betonen (al dan niet verplichte) grote so
lidariteit Enorme bedragen - het gaat daar-
by om honderden müjardeni - hebben geen 
soelaas gebracht, de dode mynstreken blij

ven dood de gesloten industne-gebouwen 
takelen verder af Dat uit deze puinhoop 
knminaliteit groeit, mag niemand verwon
deren deze lokt dan weer andere en grotere 
(dit keer buitenlandse) knminelen De PS en 
de andere politieke verantwoordelyken in 
Wallonië moeten zich ernstig bezinnen over 
hun beleid of het gebrek eraan 
In die optiek klinkt de oproep van Paul Van 
Grembergen tot de PS, ontbinden en op een 
propere lei beginnen, helemaal met vreemd 
Want in hoeverre kan zo n gehavende partij 
nog verder een geloofwaardige partner zijn? 
De Vlaamse partijen die met de PS aan tafel 
moeten gaan om over verdere staatsher
vorming te praten zullen hun standpunt 
moeten bepalen Kan Vlaanderen zyn fi
nanciële solidariteit nog verder toevertrou
wen aan dergelijke politieke leiders'' 
Al deze zaken leren ons ook in eigen boezem 
te kijken Ook Vlaamse partyen lyden aan 
ziekten die de PS teisteren ook Vlaanderen 
wacht nog op de oplossing van een moord 
ook Vlaanderen leeft met een Agusta-schan-
daal 

De politieke wereld heeft nood aan inkeer en 
bescheidenheid En moet opnieuw begin
nen daar waar alles om te doen is een 
rechtvaardig en eerlyk beleid met eerbied 
voor mens en gemeenschap hun welvaart 
en welzyn 

iwaurlts van Liedekerke 
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Namen noemen 
Vlaams volksvertegenwoordiger en 
burgemeester van Herent, Willy 
Knijpers wordt vaak aanzien als de 
„Don Quichot" van de Volksunie. 
Knijpers komt inderdaad sinds jaar en 
dag op voor de uitgestotenen en 
verdiept zich bovendien in onfrisse en 
ingewikkelde dossiers als de wapen- en 
mensenhandel. In verband met de zaak-
Dutroux brak de 

volksvertegenwoordiger in het weekblad 
Panorama een lans voor een integraal
federaal justitieel beleid, waarbij in 
eerste instantie de strukturen 
veranderen en in tweede instantie de 
burgemeesters vanuit de basis 
samenwerken met de prokureurs. 
Volgens Kuijpers zou dit veel meer 
resultaten opleveren dan het „noemen 
van namen". 

Tobback 
Op kommunautair vlak kon je SP-voorzitter Louis Tobback 
situeren tussen de unitanst Freddy Willockx en de kon-
federalist Norbert De Batselier Vandaag kiest Tobback 
duidelijk partij In de Franstalige katolieke krant La libre 
Belgique verklaarde hij dat Willockx „zich vergist" Bo
vendien haalde hij biezonder scherp uit naarde Franstalige 
pers „ jullie verwijten enkel de Vlamingen separatisten te 
zijn Nooit komt het jullie op te verwijzen naar de Frans
talige separatisten zoals de Brusselse PRLer Hervé Hasquin 
die mets anders doet dan met vuur spelen in de Brusselse 
rand " 

• DOORDEWEEKS • 

Als een volleerde moraalrid
der trekt Alexandra Colen een 
Vlaamse kruistocht op gang. Zo 
dreigde ze de konfektiefirma Mexx in 
kortgeding voor de rechter te dagen, 
omdat deze firma in een adverten-
tiekampagne twee naakte vrouwen liet 
zien die elkaar omhelzen. Colen be
schouwt de foto als „pornografisch". 
Dat twee vrouwen ell<aar omhelzen gaf 
volgens haar bovendien de indruk dat 
„het gedrag van abnormale mensen 
wordt getolereerd." 

• Overigens zijn er niet enkel ab
normale mensen, maar ook abnormale 
paarden, zo pakt de konfektiefirma 
Benettton uit met een advertentie-
kampagne waarin twee parende paar
den worden afgebeeld. Dat kan met, 
aldus Colen, want op die manier wordt 
de ,,bestialiteit en de ongebreidelde 
dierlijke sexualiteit verheerlijkt." Dat 
paarden op geen andere manier kun
nen paren dan op de foto afgebeeld, is 
Colen blijkbaar ontgaan. 

• Hoe dan ook, met de gehekelde 
advertentiekampagnes wou het Blok-
kamerlid ook politieke en eleictorale 
munt slaan. Zo werden de kampagnes 
in verband gebracht met de pijnlijke 
zaak-Dutroux.,,Dergelijke affiches", zo 
maakte Colen van de gelegenheid ge
bruik, ,,maken excessen è la Dutroux 
mogelijk.' 

• LOUIS vanvelthoven wordt de 
nieuwe SP-kamerfraktielelder. Van 
Velthoven krijgt de voorkeur op Renaat 
Landuyt. Daarmee wil de SP Van velt
hoven in ere herstellen, nadat hij in 
1993 als voorzitter van de Vlaamse 
raad moest aftreden omwille van tus
senkomsten bij een bevorderingsexa
men. 

• Verleden week pleiite ABBV-
voorzitter Michel Nollet voor het sta
ken van de betaling van de rente op de 
staatsschuld. Hij zag daarin een maat
regel om te besparen. Nollet, die ei
genaardig genoeg zelf regent is van de 
Nationale Bank, wekte met zijn uit
spraak heel wat ergenis op. Hij trok 
deze week zijn verklaring in. 

* De gemeente Moeskroen over
weegt om er een Vlaamse gemeen
teschool op te richten. Sinds 1962 is 
Moeskroen overgeheveld van West-
Vlaanderen naar Henegouwen. De Vla
mingen kregen er faciliteiten en daar
van zou gebruik gemaakt worden in
dien voor 1 december 1996 zestien 
ouders daarom vragen. 

VAN HECKE 
Johan van Hecke (CVP) is terug. Begin 
juni 1996 en net voor het moment dat hij 
als CVP-voorzitter zou herverkozen wor
den nam hij totaal onverwacht ontslag 
wegens moeilijkheden in zijn huwelijk. 
Van Hecke vreesde dat zijn buitenech
telijke relatie met journaliste Els De Tim

merman tegen hem, de partij en de ver
nieuwingsbeweging zou worden mis
bruikt. 

Na maanden stilzwijgen, en een verblijf in 
Afrika stond Van Hecke de pers te woord. 
HIJ verklaarde onomwonden geen kan
didaat-voorzitter te zijn. Van Hecke: 
„Mijn privé-leven laat met toe nog langer 
als een konsensusfiguur te kunnen op
treden. Ik zou er bovendien mijn familie, 
mijn relatie en mezelf geen goed mee 
doen. En tot slot kan ik beter als niet-
voorzitter de vernieuwingsbeweging 
nieuw leven inblazen." 
De gewezen CVP-voorzitter blijft kamer
lid en burgemeester van Oosterzele. In 
november wijst de CVP een nieuwe voor
zitter aan. Het ziet ernaar uit dat de 
huidige interim-voorzitter en brugfiguur 
Mare Van Peel in zijn mandaat zal worden 
verlengd. 

HYPOKRISIE 
Vooral het interview dat Van Hecke aan 
de krant De Morgen weggaf, onthult 
waarvoor de CVP eigenlijk staat. Eerst en 
vooral blijkt het een partij te zijn waar om 
de haverklap de vuile was wordt bui
tengehangen. Eerst werd Wilfned Mar

tens geplaagd door pnvé-problemen. Zo
lang hij ze stilhield en aan de macht kon 
blijven, was er geen probleem. Maar van 
zodra Martens premier af was volgde de 
„vadermoord" en werden de roddels 
breed uitgesmeerd, waarna Martens zelf 
m het offensief ging. Dat wou Van Hecke 
blijkbaar vermijden. Hij nam ontslag nog 
voor van zijn privésituatie misbruik kon 
worden gemaakt. Bovendien, zo be
weerde Van Hecke, „kan ik niet met 
hypokrisie leven. Een topfiguur uit de 
CVP zei me: beoefen de kristelijke deugd 

bij uitstek, de hypokrisie, want dat doen 
we toch allemaal." 

VERNIEUWING 
Het lijkt een CVP-wetmatigheid te wor
den. De hypokrisie wordt een taktisch 
middel om de elektorale positie te be
houden. Maar, intussen worden binnens
kamers de messen getrokken. Vooral de 
konservatieve en anti-(kon)federalisti-
sche vleugel het en laat zich daarbij 
gelden. Zowel Martens als Van Hecke 

staan geboekstaafd als vernieuwers, op 
kommunautair en op etisch vlak. Martens 
werd tegengewerkt door de etische hard
liners en de uitgesproken umtaristen rond 
de entourage van Leo Tindemans. On
omwonden brengt ook Van Hecke de 
hetze tegen hem in verband met zijn 
vernieuwingspogingen: „Ik had het ge
voel, nee eigenlijk de zekerheid dat men 
mijn persoonlijke situatie wou gebruiken 
om de hele vernieuwingsbeweging die ik 
op gang had gebracht lam te leggen of 
toch minstens onder kontrole te hou
den." 

ETISCH REVEIL... 

Nochtans waren de vernieuwingsideeen 
van Van Hecke biezonder gematigd. Dat 
bleek duidelijk in het in 1994 door hem 
geschreven boekje De slogans voorbtj. 

Appèl aan de verantwoordelijke Vla

ming. 

Daarin vroeg de toenmalige CVP-voor
zitter met meer dan „begrip" op te bren
gen voor alternatieve samenlevingsvor
men, éénoudergezinnen en alleenstaan
den. Van Hecke benadrukte dat het tra
ditionele gezm met mocht verloren gaan, 
dat het alle maatschappelijke stimulansen 
verdiende en dat noch van een fiska-
lisering van de kinderbijslagen, noch van 
eutanansie sprake kon zijn. Zijn etisch 
gematigde houding mocht echter met 
baten. Toen onder stuwing van de CVP-
jongeren een wetsvoorstel werd "klaar
gestoomd om seksuele diskrimmaties uit 
de weg te helpen, was het hek van de dam. 
„De fundamentalisten", zoals Van Hecke 

ze zelf noemt, sprongen op de barrikaden 
en kelderden het voorstel. De voorzuter 
van de CVP-jongeren Raf Vermeire ver
trouwde me toen toe: „Niemand in de 
partij, ook diegenen die zogezegd de 
vernieuwingsbeweging ondersteunen, 
durft openlijk in te gaan tegen de kon-
servatieven." 

...EN VLAAMS BLOK 
Binnen de CVP is de restauratie ingezet. 
De konservatieve vleugel haalt duidelijk 
de overhand. Het is met denkbeeldig dat 
sommige CVP-konservatieven nauwe 
banden onderhouden met het Vlaams 
Blok. Biezonder verhelderend in dat ver
band IS de volgende verklaring van Johan 

Van Hecke: „ De vernieuwing moest 
vertaald worden in konkrete bio-etische 
problemen. Op dat ogenblik heb ik ge
merkt dat er mensen op de rem gingen 
staan. Plots zag je ontwerpteksten op
duiken in blaadjes als Nucleus." 

De hoofdredakteur van Nucleus is nie
mand minder dan Paul Belien. Jawel, de 
man van Vlaams Blok-kamerhd Alexan

dra Colen. 

VADER MARCHAL 
Tijdens de begrafenis zaterdag jl. in Has
selt van het vermoorde meisje ̂ « Marchal 

viel vader Paul Marchal scherp uit naar 
het gerecht : „Als men onmiddellijk de 
krachten had ingezet dan had deze be
grafenis met hoeven door te gaan. Een 
jaar lang hebben we kritiek gespuid en 
weinig gehoor gekregen. Een jaar lang 
hebben we vragen gesteld maar geen 
antwoorden gekregen. Een jaar lang heeft 
men ons in de kou laten staan. Daarom 
zitten de prominenten vandaag met op de 
eerste rij." 

CERECHTERLIJKE 
HERVORMINGEN 
De affaire-Dutroux en het onderzoek 
naar de moord op André Cools (blz.3) 
roepen talrijke vragen op over de werking 
van het gerecht. De noodzakelijke ge-
rechterhjke hervormingen zijn een top
prioriteit geworden van de regering De-
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Se non è vero... 
LJe naam Lisa Marshall zal u weinig zeggen. Ons ook 
niet ware het niet dat deze Schotse psychologe na drie 
jaren studie een verrassend verband ontdekt heeft 
tussen kriminele psychopaten en het trio van politici, 
beurshandelaars en joernalisten. Beiden groepen ver
schillen door het feit dat de drie laatstgenoemden 'zich 
meestal aan de wet houden'. Om als 'psychopaat' 
geboekstaafd te worden, moet de persoon in kwestie 
aan een aantal voorwaarden voldoen. Het lijstje bevat 
o.a. minder fraaie menselijke eigenschappen als ego

ïsme, ziekelijke leugenachtigheid, geestelijke labihteit, 
anti-sociaal gedrag en parasitisme. Psychopaten zouden 
gemakkelijk liegen en voldoening scheppen in het 
misleiden van mensen. 
Dit gegeven werpt een heel nieuw licht op de aktualiteit 
van de jongste jaren. Neem nu Agusta. Marshalls teorie 
doet ons vermoeden dat de hele zaak te herleiden is tot 
een verkoopsstrategie van de media. Men neme een mix 
van politieke intriges, moord en zelfmoord, rituele 
geldverbranding en Italiaanse helikopterwieken. Men 
lardere één en ander met verhalen over geheime 
bankrekeningen in Zwitserland, bankkluizen in een 

partijhoofdkwartier en een zwendel in gestolen aan
delen. Men kruide het geheel met onverwachte ver
vroegde vrijlatingen en verkiezingen en al even on
verwachte, maar laattijdige, aanhoudingen. Men zette 
het gedurende 5 jaar in de ijskast en diene het op met 
vette, rollende koppen. 

Men besluite dat er in dit leuke land heel veel dingen 
verkeerd lopen. Daarna late men zich door de ge
noemden in het dossier de les lezen omdat men dingen 
geschreven en getoond heeft die de waarheid geweld 
aandoen. Men schrijve ook daarover. Leugens ver
kopen verkoopt! 

^ D O O R D E W E E K S <•-

haene. Maar, de koalitiepartners zijn het 
oneens over de bevoegdheden van de 
nationale magistraat en over de orga
nisatie en hiërarchie van het openbaar 
ministerie. 

In feite zijn de jusntie-specialisten Tony 

Van Parys (CVP) en Renaat Landuyt (SP) 
het slechts eens over één zaak: de na
tionale magistraat moet erop toezien dat 
onderzoeksrechters in de verschillende 
arrondissementen efficient samenweken 
als een onderzoek zich uitstrekt over de 
verscheidene arrondissementen. 
Om de versnippering tegen te gaan wil de 
SP dat deze magistraat dwingende m-
strukties kan uitvaardigen t.a.v. de pro-
kureurs en onderzoeksrechters in de 27 
gerechterlijke arrondissementen. De CVP 
vindt dat deze maatregel een te ver
regaande greep inhoudt van de uitvoe
rende macht op het openbaar ministerie. 
De maatregel zou bovendien te centra
listisch zijn en doet afbreuk aan de au
tonomie van de parketten. De zaak-Du-
troux, aldus de CVP, heeft juist aan
getoond dat kleinschaligheid, gekoppeld 
aan autonome parketten - denk aan de 
tandem Bourlet-Connerotte in Neufcha-
teau - tot gedegen onderzoeksresultaten 
kan leiden. Voor de CVP mag de taak van 
de nationale magistraat dan ook met 
verder gaan dan een koordinerende 
taak. 

HUYSSE EN 
BOURGEOIS 
Het zal vader Marchall een troost wezen 
waarover de meerderheidspartijen van 
mening verschillen heeft andermaal te 
maken met politieke beïnvloeding. In 
haar centralisatiestreven ziet de SP een 
middel om de invloed van de CVP op het 
gerecht in te dammen. De CVP, daar
entegen, IS steeds een voorstander ge
weest van een ruime decentralisatie. Op 
arrondissementeel en provinciaal vlak 
staat de CVP elektoraal erg sterk. 

Luc Huysse, gerechtssocioloog aan de 
Katolieke Universiteit Leuven (KUL) ver
klaarde in het BRTN-radioprogramma 
Voor de dag dat juist de politieke kontrole 
op het gerecht moet verdwijnen. Hij ziet 
een oplossing in het toekennen van 
spreekrecht aan de magistraten. Het zijn 
de jonge magistraten, beschikkend over 
spreekrecht en inspraak, aldus Huysse, 
die de gerechterlijke werking kunnen 
aanpassen. 

Kamerlid Geert Bourgeois (VU), zetelend 
in de kommissie voor Justitie, legt for
meel de nadruk op de externe kontrole op 
het gerecht. Slechts op die manier kan de 
politieke onafhankelijkheid van de ma
gistratuur gerespekteerd worden. 

GENEESMIDDELEN 
In het kader van de federale begrotings-
opmaak heeft de regering een aantal 
besparingen in de ziekteverzekering 
vooropgesteld ten bedrage van 15 mil
jard. Onder andere de farmaceutische 
sektor zou 5 miljard moeten inleveren. 
„Daardoor", aldus de minister voor So
ciale Zaken Magda de Galan (PS), „zou
den de bezuinigingen de patient geenszins 
treffen " 

Niets is minder waar. Want om de far
maceutische industrie tegemoet te komen 
worden zowel de apoteker als de patient 
aangepakt. Zo zouden gespecialiseerde 
magistrale bereidingen - dat zijn genees
middelen die de apoteker zelf bereidt -
met langer worden vergoed. VU-kamer-
lid en apotekeres Annemie Van de Cas-

teele zal de bevoegde minister daarover 
interpelleren. Ze aanziet de maatregel als 
een doodsteek voor de geneesmiddelen
verstrekking die op maat wordt gesneden 
van de individuele behoeften van de 

Alexandra Coolen verklaart oorlog aan 
sex buiten de eigen slaapkamer 

patient. Het is bovendien een a-sociale 
maatregel, aangezien veel artsen derge
lijke geneesmiddelen juist voorschrijven 
voor minder begoede patiënten. 

LECA NORD 
Dit weekeinde zal leider Umberto Bosst 

van de Italiaanse nationalistische partij 
Lega Nord tijdens een „bevrijdingsfeest" 
de onafhankelijkheid van het noordelijk 
gebied Padania uitroepen. Aan de Volks
unie werd een uitnodiging gestuurd om 
de gebeurtenis bij te wonen De partij zat 
met de uitnodiging verveeld omdat ze 
met kan instemmen met het „centen-
nationalisme" van de Lega Nord. De 
partij heeft ook samengewerkt met de 
neofascisten van Ftnnt, werd daarom uit 
de volksnationalistische Europese fraktie 
de Vrije Alliantie gestoten en zou bo
vendien de rechten van de minderheden 
niet respekteren. 

Nadat Lega Nord aan de VU schriftelijk 
beloofde die rechten van de minderheden 
te zullen respekteren, stuurt de partij een 
waarnemer uit, met name Nelly Maes. De 
partij benadrukt dat het met om een 
„vriendschapsbezoek"gaat. 

Het onderzoek in de moord op PS-topman André Coois 
kwam het afgelopen weekeinde in een 

stroomversneliing Oud-minister Alain Van der Biest werd 
aangehouden en beschuldigd van moord. 

¥Oorkennls 
¥an zaken 

„Todarello is, zoals bekend, een van de 
betichten in de affaire der gestolen aan
delen HIJ wees injuni vongjaar (1992/gv) 
een tweetal ex-kabinetsmedewerkers van 
minister Alain Van der Biest aan als or-
ganizatoren van de moord op Cools Hij 
voegde er spontaan aan toe dat hijzelf ook 
deelnam aan bijeenkomsten met figuren 
uit het milieu waar de moord werd voor
bereid en zei dat het geld voor de moor-
denaar(s) afkomstig was van Richard Tax-
quet en via hem werd uitbetaald aan de 
killer(s) " De Morgen, vrijdag 29 januari 
1993 
Op 18juli 1991 werd de Luikse PS-topman 
André Cools vermoord Meer dan 5 jaar 
later zijn er in verband met deze moord 
opnieuw aanhoudingen verricht en be
schuldigingen geuit Minder dan 1 jaar na 
de moord stonden de namen van hen die 
nu aangehouden zijn in de kranten Min
der dan één week na de moord belandde 
een anonieme bnef bij het parket van Luik 
waann Richard Taxquet, oud-sekretans 
van toenmalig PS-minister Alain Van der 
Biest, bij naam genoemd werd als moor
denaar van Cools 
Taxquet, Van der Biest, Carlo Todarello 

allen werden ze ondervraagd door on
derzoeksrechter Véronique Anaa, som
migen werden een tijdlang achter tralies 
gezet en beschuldigd van moord, maar 
allen gingen ze achteraf weer vrijuit Het 
Luikse parket zag geen onregelmatig- of 
tegenstrijdigheden, het parket van Neuf-
chêteau mocht ze met zien Toch deed het 
onderzoek koppen rollen, o a die van Cuy 
Mathot, Frank Vandenbroecke en Willy 
Claes Onderzoeksrechter Ancia, van PSC-
signatuur, was op het spoor gekomen van 
gesjoemel bij de socialistische partijfinan-
cienng en de onthullingen in deze zgn 
/Igusfa-affaire zorgden weken lang voor 
vette krantekoppen Puik werk waar
schijnlijk, maar geen doorbraak in het 
onderzoek naar de moord op Cools 
Nu IS deze doorbraak er, eerder toevallig, 
wel gekomen Het Luikse parket ontdekte 
dat Domenico Castellino meer kon ver
tellen over de moordenaars van Cools 
Vrijdag werden vier verdachten aange
houden, zondagmorgen mocht, als voor
lopig hoogtepunt, ook Alain Van der Biest 
het maatpak omruilen voor een gevan
genisplunje Ook Guy Mathot wordt op
nieuw genoemd als één van de toekom

stige kanshebbers op een kamertje in 
Lantin 

Dat de ondergeschikte onderzoekers nu 
suksessen boeken in het onderzoek is, 
haast traditiegetrouw, eerder ondanks 
dan dankzij de medewerking van hun 
oversten Raymond Brose, chef van de 
zgn 'Cel Cools' gaf zondag zijn ontslag 
Brose, van PS-signatuur, had er zich in 
bekwaamd het onderzoek te dwarsbo
men wanneer het te zeer in de nchting 
van zijn partij wees Het speurwerk dat 
vrijdag in de aanhoudingen resulteerde, 
gebeurde buiten het medeweten van 
Brose Eerder al had laatstgenoemde on
derzoekers die het huidige spoor wilden 
volgen, buiten spel gezet 
De voorlopige antwoorden die in dit dos
siergegeven werden, roepen even zo veel 
vragen op over de werking van het ge
recht, over de kontrole erop, over de 
neutraliteit en bekwaamheid van een po
litiek benoemde magistratuur Een an
dere, veelgestelde, vraag is deze van de 
werkelijke opdrachtgevers van de moord 
Weinigen schijnen enn te geloven dat Van 
der Biest, die gemeenzaam omschreven 
wordt met de woorden 'zwak' en 'al-
koholikus', de opdracht heeft gegeven 
voor de moord De PS heeft waarschijnlijk 
nog met al haar geheimen prijs gegeven 
Vraag is ook of en hoe het onderzoek 
verder uitgevoerd zal worden In het ver
leden werden nogal wat 'procedurefou
ten' gemaakt en in dat kader is het bv met 
onmogelijk dat het vermoedelijke moord
wapen ergens tussen Luik en Brussel, waar 
het onderzocht zal worden, in een ver
keerde postzak geraakt 

(gv) 
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stof tot spreken 
Onder het motto 'Verklein de kloof 
met de burger' gebruiken nogal wat 
parlementairen hun kontrolerende 
bevoegdheid om diezelfde burger 
konsumentgerichte informatie te 
verschaffen. Of wat anders te denken 
van een vraag van senator Alain 
Destexhe (PRL-FDF). Wij citeren: „Ik 
zou u een aantal vragen willen stellen 

in verband met het gebruik van 
zonnebanken: (1) Bestaat er een 
wetgeving met betrekking tot 
zonnebanken f (2) Wat zijn de 

schadelijke gevolgen? (3) Welke 
soorten lampen worden momenteel op 
de markt aangeboden en hoe schadelijk 
zijn zef ... (S) Wie is verantwoordelijk 
voor ongevallen tijdens het gebruik 
van een zonnebank? (6)Is het dragen 
van een beschermende bril verplicht? 
..."Minister Colla wordt geacht één en 
ander uit te proberen om daarna met 
een antwoord voor de dag te komen. 

BRUSSEL, 
12 

OKTOBER 
1996 
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^ WETSTRAAT * 

D rie Franstalige professoren van de Université 
Catholique Louvain (UCL), Christian Francl<, 

André Paul Frognier en Bernard Remiche en één 
historikus, Vincent Vagman, stelden een Waals-

Brussels manifest op: „Choisir l'avenir." 

Om de korridor 
is het te doen 

In het bijna 30 bladzijden tellende ma
nifest, Choisir l'avenir, wordt eerst uit
voerig ingegaan op de evoluerende kom-
munautaire standpunten binnen de 
Vlaamse beweging. Op zijn minst hadden 
de wetenschappers de verhouding tussen 
de Vlaamse en Waalse gemeenschap mo
gen uitklaren. Doorheen het gehele ma
nifest wordt geenszins ingegaan op de 
Franstalige provokaties. Enkel de 
Vlaamse beweging is de aanstoker van 
een kommunautaire brandhaard, waarop 
de professoren een krachtig antwoord 
willen formuleren. 

NATIONALISME 

De huidige Vlaamse beweging wordt af
geschilderd als een uiterst nationalistisch 
bolwerk dat het einde van België heeft 
ingeluid, de solidariteitsverbanden wil 
opgeven, Brussel wil inpalmen en tegen 
de Europese konventies in, de bescher
ming van de taalminderheden in Vlaams-
Brabant aan haar laars lapt. Alle Vlaamse 
kommunautaire eisen worden nagenoeg 
op één hoopje gegooid en onnodig in 
verband gebracht met wat zich heeft 
afgespeeld in Joegoslavië, Tjechoslowa-
kije, Rusland en dies meer. Een gera-
dikaliseerde Vlaamse beweging onder
gaat de invloed van het Blok en „mi
litaristische bewegingen" als TAK en 
Were Di, al was het maar omdat de 
„Vlaamse componenten" kategoriek wei
geren zich tegen deze groepen af te zet
ten. De Vlaamse partijen maken dan ook 
om strategische redenen misbruik van het 
geradikaliseerde, offensieve nationalis
tisch klimaat. Zowel Vandenbrande als 
De Batselier scharen zich achter de kre-
atie van een Vlaamse staat. Gesteund 
door een ambitiueze Vlaamse midden
klasse van tussen de 35 en 55 jaar ontstaat 
daardoor een konflikt tussen de in wor
ding etnische en Vlaamse-nationale staat 
en de bipolaire federale staat. 

VLAAMSE BEVOLKING 

Natuurlijk is het manifest niet tegen de 
Vlaamse bevolking gericht. Integendeel. 
Het is een aanklacht en een antwoord op 
de pretentie van de Vlaamse partijen. 

Want, de meerderheid van de Vlaamse 
bevolking, zo menen de auteurs, is niet 
nationalistisch. De auteurs staven hun 
stelling met enquêtes in de hand. Deze 
zouden inmiddels omstandig hebben aan
getoond dat de meerderheid van de Vla
mingen het „Belgisch kader" aanvaardt. 
Met cijfers kan je natuurlijk alle kanten 
uit, zeker als men zedig verzwijgt dat 
onderzoek ook heeft aangetoond dat de 
meerderheid van de Vlamingen gewon
nen is voor de splitsing van de Sociale 
Zekerheid. 

STRATEGIE 

Om die splitsing is het, altans ogen
schijnlijk, te doen. Zelfs een gedeeltelijke 
splitsing van de SZ, nota bene onder
steund door alle Vlaamse partijen, zo 
stellen de kamergeleerden ongenuan
ceerd, leidt tot de opheffing van de 
solidariteitsverbanden en vandaar tot se
paratisme. Daarop moet een krachtig 
antwoord geboden worden. Enige vraag 
tot splitsing van welke Sociale Zeker-
heidstak ook, moet gepaard gaan met een 
Waals-Brussels front dat na een volks
raadpleging een Waals-Brusselse federatie 
zou vormen, daarmee het nieuwe België 
zou kreëren, waardoor Vlaanderen zowel 
Brussel als de faciliteitengemeenten zou 
verliezen. 

DREIGING 

De kreatie van een Waals-Brusselse fe
deratie kan niet anders dan als een drei
ging worden geïnterpreteerd. Eerst en 
vooral willen de wetenschappers de di
aloog met de Vlamingen niet uit de weg 
gaan. Bovendien benadrukken ze dat hun 
voorkeur hoe dan ook uitgaat naar het 
behoud van het huidige federale model. 
In feite willen de wetenschappers de 
Franstalige partijen een onderhandelings
scenario aanbieden. Ze zullen allicht 
maar al te goed beseffen dat minstens de 
gedeeltelijke splitsing van de SZ op de 
onderhandelingstafel terechtkomt. Bo
vendien moet ook de financieringswet 
worden herzien. Tot recent wenste geen 
enkele Franstalige partij een eisenbundel 
op te stellen. De wetenschappers hekelen 

deze passieve houding, gaan daarom in de 
tegenaanval en maken daarbij gebruik 
van biezonder perfide redeneringen. 

MACHTSEVENWICHT 

Zo beweren ze dat er een onevenwicht 
bestaat tussen de rechten van de Frans-
taligen op federaal niveau en de rechten 
van de Vlamingen op Brussels niveau. De 
Vlaams-Brusselse ministers, aldus de au
teurs, krijgen belangrijke bevoegdheden 
toegewezen, de Franstalige ministers in 
de federale regering niet. Eerst en vooral 
is dit pure onzin. Bovendien eisten de 
Franstaligen in Brussel steeds „lukra-
tieve" bevoegdheden op als ruimtelijke 
ordening, openbare werken en huisves
ting, teneinde de bevriende zakenlui en 
niet de Brusselse bevolking tegemoet te 
komen, waardoor Brussel een onbewoon
bare, dure en architekturaal belabberde 
stad is geworden. Overigens, zo rede
neren de professoren, worden de mi-
noritaire Vlamingen in Brussel overbe-
schermd in vergelijking met de Frans
taligen in de faciliteitengemeenten. Het 
wordt helemaal onbegrijpelijk als ze daar
aan toevoegen dat de Franstaligen in 
Brussel de taalwetten respekteren, terwijl 
de Vlamingen de faciliteiten willen af
schaffen. Dat Brussel een tweetalig gebied 
is, waar de taalrechten van de Vlamingen 
om de haverklap overtreden worden en 
dat de facititeitengemeenten behoren tot 
het eentalig Vlaams gebied, komt bij de 
professoren niet eens op. Het manifest 
wemelt dan ook van feitelijke en ju
ridische denkfouten. Bovendien houdt 
het geenszins rekening met het terri-
torialiteitsprincipe, de pijler van het fe
derale model dat de wetenschappers zo 
innig lief hebben. 

KORRIDOR 

Tegenover het vermeende scheefgetrok
ken machtsevenwicht stellen de weten
schappers een paritaire Senaat en een 
alternerend premierschap. In een vol
gende onderhandelingsronde moet Brus
sel in kombinatie met de rand ter tafel 
worden gelegd. Er kan geen sprake zijn 
van het afschaffen van de faciliteiten. 
Nee, ze moeten worden uitgebreid tot 
alle denkbare persoonlijke én kollektieve 
terreinen. En aangezien de Franstaligen in 
de periferie - overigens tegen het ter-
ritorialiteitsprincipe in - gebruik maken 
van de aangeboden diensten door de 
Franstalige gemeenschap, moeten de be
lastingsinkomsten van de Franstaligen in 
de faciliteitengemeenten doorgesluisd 
worden naar de Franstalige gemeen
schap. Op die manier kan deze gemeen
schap de Vlaamse rand verder verfransen 
en haar financiële situatie tegenover het 
Waalse gewest opkrikken. 
Een ding is dan ook duidelijk; het in vraag 
stellen van het territorialiteitsprincipe, 
gekoppeld aan de heropening van de 
taalgrens, leidend tot een versterking van 
de Franstalige gemeenschap wordt de 
kruciale zet van de tegenaanval. Een oude 
FDF-droom wordt nieuw leven ingebla
zen: dat van de „korridor" die Brussel 
met Wallonië moet verbinden en de Vla
mingen in Brussel en de rand uitschakelt. 
Het belangwekkendste citaat van het ma
nifest luidt dan ook als volgt: „Il est 
logique qu'a toute tentative flamande de 
scinder la Sécurité Sociale, les Franco-
fones répondent par la question fron-
tières". 

(evdc) 
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4 OPINIE • 

Vlaams-nationalisten krijgen vaak van 
(onwetende) belgicisten het verwijt niet 
solidair te willen zijn met Wallonië. 
Nochtans draagt Vlaanderen jaarlijks on
geveer 10% van z'n Bruto Regionaal 
Produkt af aan Wallonië. Vinden de Wa
len dit dan zo vanzelfsprekend? 
België besteedt jaarlijks amper 1% van 
zijn BBP aan ontwikkelingssamenwer
king. Vlaanderen is minstens tienmaal 
meer solidair met Wallonië dan België 
met de hele Derde Wereld. En dan durven 
de Walen om nog meer geld vragen. In 
België wordt solidariteit ten top gedre
ven. Ze is impliciet op bijna alle vlakken 
ingebouwd. Vlaanderen is immers niet 
alleen inzake SZ solidair met Wallonië. 

1. Er is een eerste vorm van solidariteit via 
de geld- en kapitaalmarkt. Zo krijgen 
Gewesten met lagere spaarvolumes au
tomatisch toegang tot de ruimere spaar-
kapaciteit elders. De vele gekumuleerde 
tekorten op federaal niveau zijn gro
tendeels te 'danken' aan de Franstaligen. 
Daardoor dwingen zij de federale over
heid overmatig beroep te doen op vooral 
Vlaamse spaarcenten. De gevolgen van 
dit verdringingseffekt t.a.v. de private 
investeringen (alweer vooral in Vlaan
deren) vinden we terug in onze hoge 
werkloosheidscijfers. 

2. Solidariteit bestaat eveneens impliciet 
via de bestedingen van de federale over
heid in de Gewesten. De federale over
heid geeft nog altijd relatief meer geld uit 
in Wallonië. 

3. Expliciet heeft de solidariteit zelfs 
vorm gekregen in de financieringswet. De 
deelgebieden ontvangen middelen vol
gens hun fiskale draagkracht. Als er daar
door een te grote kloof bestaat in de 
bestedingsmogelijkheden voor de deel
gebieden, lijkt het mij aannemelijk om 
deze te milderen. Het lijkt me echter 
onaanvaardbaar dat na het uitoefenen 
van de solidariteit het 'armere' Wallonië 
meer bestedingsmogelijkheden heeft per 
inwoner dan het 'rijkere' Vlaanderen. De 
financieringswet zondigt tegen deze over-
solidariteit. 

4. Een ander domein waar de sohdariteit 
op Vlaanderens schouders weegt, is de 
fiskaliteit. Omwille van de progressiviteit 
van de belastingen wordt het meer voor
spoedige Vlaanderen zwaarder belast dan 
Wallonië. 

5. De unitaire SZ zou moeten gelden als 
een vorm van interpersonele solidariteit. 
Door een totaal van de Vlaamse af
wijkende Franstalige medische kuituur 
wordt deze solidariteit er echter één van 
de gewone Vlaamse burger met de te pas 
en te onpas gebruikte medische hoog
technologische apparatuur in Franstalig 
België. 

De welvaartskloof tussen Vlaanderen en 

Wallonië is nochtans relatief klein. Zeker 
als men een vergelijking maakt met an
dere federale staten waar er trouwens 
minder solidariteit voorhanden is. 
In Vlaanderen vindt de gedachte voor een 
eigen Vlaamse SZ steeds meer gehoor. Als 
de Walen schermen met holle slogans 
type 'Vlaming blaast solidariteit op', slaan 
ze de bal mis. Bij een splitsing van de SZ 
kunnen de Franstahgen nog rekenen op 
de eerste 4 vormen van solidariteit. 
De splitsing van de SZ naar de Ge
meenschappen toe biedt Vlaanderen een 
historische kans op een (gedeeltelijke) 
vernederlandsing van Brussel. De gevol
gen van de daartoe in te voeren sub
nationaliteit dienen te worden doorge
dreven naar alle aspekten van het maat
schappelijke leven. Als zou blijken dat er 
dankzij de wellicht veel goedkopere 
Vlaamse SZ blijkbaar meer Nederlands
talige Brusselaars zijn dan gedacht, zullen 
de Franstaligen die omwille van het geld 
voor de taal van Vondel kozen daar de 
gevolgen van moeten dragen, bv. wat 
betreft briefwisseling met overheid. En 
het feit dat er in Brussel plots meer 

Nederlandstaligen blijken te zijn dan ge
dacht, kan door de Vlamingen gebruikt 
worden om de eis voor een betere 
Vlaamse vertegenwoordiging in elk Brus
sels bestuursniveau kracht bij te zetten. 
Zolang de SZ echter unitair blijft, zal de 
solidariteit eerder een hangmat dan een 
vangnet voor Wallonië betekenen. Dit zet 
de Franstaligen slechts aan tot een verder 
vrijbuitersgedrag terwijl het de Vlaamse 
werkkracht ontmoedigt. 
Vlaanderen kan de vruchten niet plukken 
van z'n welvaart (lees: werkkracht). Deze 
vloeien onverminderd naar Wallonië. So
lidariteit kent echter grenzen en kan dus 
niet permanent zijn. Als de financiële 
middelen die Wallonië reeds decennia 
lang ontvangt nooit gebruikt zijn geweest 
voor regionale expansie en de oplossing 
van strukturele problemen, moet Vlaan
deren daar zijn besluiten uit trekken. Met 
solidariteit Wallonië er bovenop helpen: 
wellicht met plezier. Met solidariteit een 

bodemloze put vullen: met minder ge
noegen. 

Als er te besparen valt zijn de Walen er 
ook niet bij. Zo dienen de Vlamingen de 
riem serieus aan te spannen opdat de 
Waalse politieke wereld haar uitgaven-
nivo zou kunnen handhaven. Zo zal Wal
lonië ook het ticket voor de EMU halen 
zonder daar zelf maar enige inspanning 
voor te hebben geleverd. Een overdreven 
solidariteit spoort aan tot een onver
antwoord uitgavenbedrag waardoor de 
makro-ekonomische stabiliteit van de 
EMU op de helling wordt gezet. Er zijn 
weinig landen ter wereld waar een der
gelijke oversolidariteit bestaat zoals in 
België. Unitaristen hoeven dus niet te 
vrezen dat de Belgische deelname aan de 
EMU op de helling zal komen te staan bij 
een splitsing van de SZ. 

Kristof Agach 

De auteur is student Ekonomie 
aan de UG. 

Vlaanderen Is 

niet alleen 

inzake SZ 

solidair met 

Wallonië. 

• ACH ZO • 

Beweren dat de troosteloosheid van de 
dorpen waar de doodshuizen van Mare 
Dutroux staan mee zijn misdadige inborst 
hebben veroorzaai<t is te ver gezocht. 
Toch moet deze sfeer van eilende zijn 
stempei drui<i<en op l<aral<ters. Wie door 
de Borinage rijdt, voelt de troosteioosheid 
die lusteioos slenterende Jonge mensen 
uitstralen, rilt van de vale gevels van ar
beiderswoningen waarvan je niet eens 
weet of ze bewoond zijn of niet, ergert 

den zelfs golfterreinen aangelegd en de 
luchthaven van Cosselies voert de pom
peuze naam Charleroi Brussels South Air
port. 
Opgang én neergang van Le pays noir 
hebben alles met winst en verlies te ma
ken, met ongebreidelde honger naar 
grote rijl<dom voor enkelen, en voor de 
arbeidersklasse net genoeg om te over
leven. Zij zorgden ook voor grote im
migratiegolven, eerst uit Vlaanderen en 

Le pays noir 
zich aan slecht verzorgde straten, aan de 
lege fabrieken, aan de vernieling. 
Eens was dit een rijk land, maar rijkdom 
heeft de eigenschap dat hij slecht ver
deeld is. Wie even buiten de arbeiders
centra komt ziet de kasteeltjes en kastelen 
die de vroegere direkteurs en ingenieurs 
er voor zich lieten bouwen. Volken mees
ters leefden in twee afzonderlijke we
relden, dat was ook zo In de politiek. Het 
socialisme van de Borinage werd door 
arbeiders gedragen, dat van de steden. 
Bergen vooral, steunde op Intellektuelen. 
Ook vandaag nog: de dorpen blijven met 
hun beluiken zitten terwijl op het fraaie 
platteland rond de steden de roomtaart-
vllla's verschijnen van In buitenlandse be
drijven werkend kaderpersoneel. Er wer-

later uit Italië, lieten een klassenstrijd op
bloeien die door socialisten en kommu-
nisten op het scherp van de bajonet werd 
gevoerd, in vorige eeuw (1886) woedde 
hier een van de meest indrukwekkende 
arbeidersopstanden die op bevel van Le
opold II bloedig werd onderdrukt. Oproer 
werd In dit stuk Wallonië een traditie: voor 
het algemeen stemrecht (1893), de anti-
Leopoldstakingen (1950) en de opstanden 
tegen de Eenheidsheidswet van vader 
Eyskens (1960-'61). Om deze maar te 
noemen, want de lijst Is lang. 
Misschien Is het allemaal nog niet uit
gezocht, maar ons maakt men niet wijs 
dat de industriële puinhoop daar rond 
Charleroi niets zou te maken hebben met 
de uitwassen van de miserie die vandaag 

zo'n zielige vormen heeft aangenomen. 
Reeds in 1824 schreven twee Franse joer-
nalisten: ,,Niets in zo triestig als de om
geving van Charleroi. Die steenkolen, dat 
is wat' Ze bezorgen je een barstende 
hoofdpijn. En binnen pakweg een dozijn 
jaren zal het er nog ,,mooier" zijn, wan
neer in dat stuk van België geen enkele 
boom meer overeind zal staan. En dan die 
afschuwelijke schouwen waaruit dikke 
wolken zwarte rook komen, de riviertjes 
met hun lauw water en hun verdorde 
oevers, de gebarsten grond waarop een 
laag roet ligt. Hier is niets dat het oog 
streelt." 
Vandaag is het niet anders, bovendien zit 
de streek met een werkloosheid van 50 tot 
55 % van de aktieve bevolking. En het 
betert niet, want de nieuwe industrieën 
hebben enkel geschoold tot hoog ge
schoold personeel nodig. Moet het ver
wonderen dat op deze uitzichtloosheid 
,,zaken" groeien die alles behalve fraai 
zijn. Nochtans wonen in deze streek po
litieke kopstukken die in de nationale en 
de regionale politiek het schoon weer 
maken: Busquin, Spitaels, Maeystadt, Van 
Cauwenberghe... En kan de streek op 
grote financiële tussenkomst van Europa 
rekenen. 

Deze vaststellingen maken ons niet vrolijk, 
integendeel. Maar misschien moet de in
dustriële wereld die hier ooit zoveel rijk
dom vergaarde én de politici van Le pays 
noir maar eens samen nadenken hoe zij de 
toekomst van dit stuk Henegouwen zien. 

RJtemus 
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I n ons blad van 28 maart jl. wijdden wij een hele 

bladzijde („Wint kuituur het dan toch van 

ekonomie?") aan de Amerikaanse greep op de 

inhoud van Europa's televisieprogramma's en aan de 

EU-onwil, daaraan te ontkomen. 

Geeft Vlaams 
mediaminister 

Eric van 
Rompuy 

eiconomie de 
voorrang op 

Europese 
icuituur? 

Eric Derycke, 
minister van 
Buitenlandse 

zaleen, 
onthield zich 

bijde 
stemming. 

6 

Een oude Europese richtlijn die niet ver
der wilde gaan dan een aanbeveling om 
„zoveel mogelijk" Europese pro
gramma's uit te zenden, werd op 14 
februari door het Europese parlement 
verstrengd. Voortaan zouden televisie
programma's tenminste voor de helft 
Europees moeten zijn. 
Maar het Europese parlement weegt in de 
Europese besluitvorming niet zwaar. Het 
kan niet méér dan een „ontwerp-re-
solutie" neerschrijven. De eigenlijke be
slissingen worden door de Europese Mi
nisterraad genomen. 

TERUG NAAR NUL 
Inmiddels heeft deze Raad over dit on
derwerp vergaderd, en wel op 11 juni jl. 
Met het ontgoochelende resultaat dat de 
voorgestelde verstrenging afgewezen is 
en de oude, zwakke richtlijn bevestigd 
werd. 

Zoals gewoonlijk wordt zulke gang van 
zaken in onze pers eenvoudig ter kennis 
genomen en door onze politieke ver
tegenwoordigers geen kritiek waard ge
acht. 

Hoewel wij nergens konden vernemen 
hoe alle ministers precies gestemd hebben 
(is dit een geheim?) is ons toch bekend 
geraakt dat de Zweedse minister aan 
Kuituur de voorrang gegeven heeft boven 
de ekonomie. Het zou ons verbazen dat 
zijn Franse kollega niet op dezelfde lijn 
zou zitten. Wat hiervan ook zij, ont
houden hebben zich Griekenland, Ierland 
en... België. 

Dit laatste is betekenisvol. In kulturele 
aangelegenheden wil de regel (en het 
gezond verstand) inderdaad dat België 
zich onthoudt als één van zijn terzake 
bevoegde drie gemeenschapsministers de 
eenparigheid verbreekt. 
Van de Waalse minister Laurette On-
kelinx weten wij dat zij de strenge Franse 
lijn volgt; van de Duits-Belgische Lam-
bertz is geen oppositie te verwachten. Aan 
Vlaamse zijde echter is de CVP'er Eric 
Van Rompuy bevoegd. Wetende dat in 
Straatsburg geen enkele CVP'er voor de 
verstrenging heeft gestemd, vermoedden 
wij reeds in maart dat het „Vlaamse" 
standpunt terzake tegen verstrenging zou 
ingaan, zodat minister van Buitenlandse 
Zaken Eric Derycke niet anders zou kun
nen dan zich onthouden. 

Aangezien dit gebeurd is, moeten wij wel 
aannemen dat Eric Van Rompuy inder
daad ekonomie de voorrang heeft ge
geven boven kuituur. Weliswaar luidt de 
officiële reden voor onthouding dat de 
verstrengde richtlijn niet zou volstaan 
i.v.ra. de kontrole op uitzendingen vanuit 

behouden zijn aan nederlandstalige kran
ten en weekbladen. 

De Kommissie erkent dat de „bevor
dering van taal en kuituur" een waar
devolle instelling is maar niet zo waar
devol als „de vrijheid van vestiging en 
oprichting van ondernemingen voor on
derdanen van een lidstaat in een andere 
lidstaat". In gewone-mensen-taal: de in
ternationale bewegingsvrijheid van het 
kapitaal mag niet gehinderd worden door 
volkeren die hun kuituur willen ver
dedigen (niet alleen maar „bevorderen" 
zoals de Kommissie stelt!). Kort gezegd: 
geld gaat vóór kuituur. 
We zijn midden september. De Vlaamse 
regering heeft hoogstens nog een paar 

Kuituur wint 
toch niet 

van eiconomie 
een andere lidstaat (bedoeld is de in 
Engeland gevestigde VT4). Blijkbaar 
vindt de Vlaamse mediaminister (of de 
Vlaamse regering? of de CVP?) dat deze 
bijkomstigheid belangrijker is dan het 
handhaven van onze kulturele autonomie 
over de televisie. 

Helemaal verloren is de zaak nog niet. De 
nieuwe tekst van de Europese Minis
terraad (met de oude inhoud) moet terug 
naar het Europese parlement. Daar is nu 
echter een speciale meerderheid nodig 
om hem te kunnen verwerpen. Lukt dit, 
dan kan het Parlement de geamendeerde 
of nieuwe tekst opnieuw naar de Raad 
verzenden. Die hem nogmaals aan het 
Parlement moet bezorgen, voor de eind
beslissing. 

Zoals men ziet: een langdurige, inge
wikkelde gang van zaken, die veel ruimte 
laat voor allerlei beïnvloeding. Wij schrij
ven dit niet zomaar. Er is immers veel 
Amerikaans lobbywerk geleverd om de 
strengere februariversie te voorkomen; 
vruchteloos toen, maar misschien heeft 
het bij de Raad beter gepakt. 

NIEUWE AANTASTING 
De tijd staat niet stil. Einde juli, in volle 
parlementaire vakantie dus, geeft de Eu
ropese Kommissie, de uitvoerende arm 
van de Ministerraad, aan de Vlaamse 
regering veertig werkdagen de tijd om het 
Vlaamse anker van VTM te lichten. Dit 
anker bestaat uit de bepaling dat ten
minste 51% van de VTM-aandelen voor

weken om voor het Europese ultimatum 
te buigen; of niet te buigen. Tot nu toe 
hebben we nog niets gehoord van enige 
reaktie. Als het van mediaminister Van 
Rompuy afhangt, zal het wel gewoon 
buigen worden. En de Vlaamse regering 
zal allicht niet onaangenaam willen zijn 
voor Europafan Dehaene, die tenslotte 
alle touwtjes in handen houdt. 
Voor de oppositie is het nog niet te laat 

om het tij te doen keren, zeker niet om de 
kat de bel aan te binden. Zij kan voor alle 
bezorgde Vlamingen duidelijk maken hoe 
lichtvaardig onze verkozenen bezig zijn 
de moeizaam op België bevochten kul
turele autonomie aan Europa te ver
kwanselen; niet eens tegen de prijs van 
een bord linzensoep. 
In beide de televisie betreffende zaken 
bedroeft ons het feit dat de politiek 
verantwoordelijken van Europa weige
ren, de Europese kuituur te laten voor
gaan boven (nog méér) geldgewin. En 
stuit ons tegen de borst de lamzakkige 
houding van de Vlaamse regering, die 
Europees konformisme boven vrijwaring 
van onze kuituur stelt. 
Merkwaardig is ook de ontstentenis van 
enig maatschappelijk debat hierover in 
Vlaanderen. En ronduit verontrustend is 
het uitblijven van een politiek debat in het 
Vlaams parlement. Een preventief schot 
vóór de boeg door Eric Van Rompuy had 
hem misschien op één lijn kunnen bren
gen met zijn Waalse en Duits-Belgische 
kollega en, wie weet, de uiteindelijke 
beslissing van de Raad beïnvloeden. 
Nu het kwaad geschied is, kan hij nog 
altijd op het matje geroepen worden. Met 
enige haast kan het Vlaams parlement 
hem, nog vóór het verstrijken van het 
Europese ultimatum, bezweren niet door 
de knieën te gaan. 

Zelfs als het allemaal niets uithaalt - wat 
erg genoeg ware - zal dan misschien toch 
bij een aantal Vlamingen het inzicht be
ginnen te rijpen dat „ons probleem" van 
België naar Europa aan 't verschuiven is. 

Karel Jansegers 

^ 

Speciaal voor wiJ-lezers 
Het boek Het VlCeS IS ZWak (zie blz. hiernaast) door Jaak Vandemeulebroucke en 

Bart Staes wordt uitgegeven door Uitgeverij Hadewych, telt 248 blz. en kost 690 

frank in de boekhandel. WIJ-lezers kunnen gebruik maken van ons lezers-aanbod, 

zij betalen slechts 500 fr., verzendingskosten inbegrepen. Het boek wordt hen na 

betahng opgestuurd. 

Ja, ik maak gebruik van uw aanbieding 

O Stuur mij ex. van Het VleeS IS ZWaK. 

O Ik stort vandaag fr. op rek.nummer 435-0271521-01 van Volksunie, 

Brussel, 

Voornaam: 

Adres: 

Naam:. 

Handtekening: 

Bon sturen naar: Weekblad WIJ, Barrikadenplein 12,1000 Brussel. 

Fax: 02/219.97.25. 
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I n 1988 werden Jaak Vandemeulebroucke 

en Bart Staes door hun politieke groep 

aangewezen om een pas opgerichte 

onderzoekskommissie naar de kwaliteit van 

het vlees in Europa op te volgen. In 1994 

legden ze hun bevindingen vast in het boek 

De homonenmaffia, maar daarmee was 

hun taak niet rond. Eind deze maand 

publiceren ze het vervolg van hun 

onderzoek in een nieuw boek: 

Het vlees is zwak 

De regionale vu-krant 

Toen Jaak Vandemeulebroucke en Bart 
Staes in 1988 hun onderzoek begonnen 
kenden ze het boerenbedrijf maar vanop 
afstand. Geen van beiden zijn dierenarts, 
apoteker of landbouwingenieur. Ze had
den dus alles te leren, maar bij hun 
zoektocht vielen ze van de ene verbazmg 
in de andere. 

OVERZICHT 

Ze zijn nu acht jaar met dit dossier bezig. 
Drie jaar geleden verscheen De hormo

nenmaffia. Het werd een globaal over
zicht van wat toen fout liep bij de hor
monenbestrijding. In Vlaanderen en in 
Europa wordt ondertussen gesjoemel met 
vlees maatschappelijk steeds nadrukke
lijker afgewezen. Een groeiende groep 
politici wil het probleem daadwerkelijk 
aanpakken. En binnen de mediawereld 
vind je ook steeds meer joernalisten die de 
zaken deskundig en nauwgezet onder de 
ogen van de gewone man brengen. 
Eind september verschijnt een vervolg op 
De hormonenmaffia onder de titel Het 
vlees is zwak. Het is een poging tot 
overzicht. Een pogmg de zaken nog eens 
op een ri) te zetten. Een verkenning. Een 
aanzet tot verklaring. 
Het vlees is zwak beschrijft hoe ge
sjoemeld wordt met vlees. Het probeert 
te verduidelijken wat de invloed is van het 
gebruik van groeibevorderaars op de ge
zondheid van mens en dier. Het waar
schuwt voor het onoordeelkundig ge
bruik van antibiotica. Het luidt de alarm
bel over experimenten met nieuwe tech
nieken. Het neemt je mee in de hal-

lucinante wereld van een steeds meer 
intensieve en vaak ook onnatuurlijke 
landbouw. 

Het vlees is zwak verhaalt hoe de hor
monenmaffia nu ook aktief is in de drugs
handel. Hoe gewiekste misdadigers frau
duleuze netwerken en witwasoperaties 
opzetten en er zo m slagen oneerlijk 
verdiend hormonengeld de legale eko-
nomie binnen te sluizen. Een verslag dat 
ons leidt naar geheime rekeningen en 
bedrijven in Luxemburg, Zwitserland en 
Ierland. En naar Polen van waaruit op
lichters op een onwettelijke manier Oost
europees vee de Europese Unie binnen
brengen. Dat kost de belastingbetaler 
handenvol geld. Een bericht ook over de 
échte maffia. Een droevige geschiedenis 
waarbij de onmetelijke drang naar geld
gewin uitmondt in fraude, oplichting, 
bedrog, intimidatie en moord. 
Het vlees is zwak is ook een relaas over 
een nieuwe en voor velen onzichtbare 
oorlog. Over wapengekletter tussen Eu
ropa en de VSA, Nieuw-Zeeland, Aus
tralië, Canada en Argentinië. Een gevecht 
dat met wordt uitgevochten met buskruit, 
tanks of machinegeweren, maar wel aan 
de tafels van internationale fora als de 
Gatt en de Wereldhandelsorganisatie. 
Een strijd waarbij alleen de wet van de 
sterkste geldt. Waarbij net als in een echte 
oorlog het parlement en de demokratie 
aan de kant worden gezet. Een veldslag 
waarbij de logica en de belangen van 
multinationale voedingsconcerns het ha
len op de wensen en verzuchtingen van de 
gewone verbruiker, de slager of de kleine 

landbouwer. Een gevecht ook waarbij de 
Derde Wereld het onderspit delft. Een 
bruut verhaal over gelobby. Over de voor
rang van geld- en handelsbelangen op 
voedselkwaliteit. 

KAREL VAN NOPPEN 

Het vlees is zwak toont echter ook aan 
dat de politieke wereld steeds minder 
greep heeft op cruciale beslissingen. De 
auteurs proberen uit te leggen hoe op een 
sluikse wijze de zogenaamd objektieve 
"wetenschap" stilletjes de rol overneemt 
van demokratisch verkozen parlements
leden. 

Het vlees is zwak is net als De hor

monenmaffia een verhaal over immoreel 
geldgewin, een nog steeds falende wet
gever en een bijzonder slecht werkend 
gerechtelijk apparaat. De moord op die-
renarts-inspekteur Karel Van Noppen 
heeft een diepe schok veroorzaakt. De 
daders én hun opdrachtgevers mogen 
hun straf niet ontlopen. Vandemeule
broucke en Staes stellen zich ook vragen 
over de politieke bereidheid om pran
gende problemen in de vleesindustrie 
daadwerkelijk aan te pakken en zetten 
dan ook nogal wat kanttekeningen bij een 
falend en traag werkend politiek systeem. 
Maar in dit boek steekt ook hoop. Die zit 
genesteld in het werk van de vele tien
tallen toegewijde dierenartsen, apote-
kers, politiemensen en magistraten die de 
zaken wel grondig aanpakken en zich dag 
aan dag geëngageerd verzetten tegen alle 
geknoei. Zij vormen de steunpilaren van 
onze demokratie. 

Tina 
In dezelfde Flanders Expozaal waar wij vier maand 
geleden het Vlaams-Nationaal Zangfeest bijwoonden, 
mochten wy verleden week het zangfeest-van-Tina-
Tumer meemaken. Het is een uitzonderlijke prestatie 
van een zevenenvijftigjarige kunstenares die er da
gelijks in slaagt zo'n twintigduizend uitgelaten fans te 
laten zingen, molenwieken en dansen Naar haar 
pijpen 
Dit uiterst verzorgde spektakel met stuk voor stuk 
klassemuzikanten en lenige danseressen is een stre
ling voor het oog Overgevoelig als wy zyn voor 
stuitend lawaai hebben de decibels van Tina's Wildest 
Dreams ons voor één keer met gestoord 
Tenwiji Tina de grandiose topartieste is die de ganse 
kermis met haar presentie overspant, slaagt zij enn 
om haar tien medeartiesten op het podium te laten 
schitteren De geraffineerde wijze waarop zij met de 
veelzijdige atleet-muzikant Timmy Capello een ver-
leidingstafereel opvoert, steekt gunstig af tegen de 
brutale seks- en geweldscènes die wij dagelijks on
gevraagd in onze huiskamers gekieperd krijgen Geen 
vulganteiten met deze kleurrijke artiesten maar 
prachtige, opwindende muziek waarby de styfste 
calvinist voor één keer vergeet dat er niet alleen 
ellende heerst in deze bizarre wereld van wolven die 
elkaar verslinden 

Een hoogtepunt vonden wij het moment waarop 
tante Tina via een deus ex machina het podium 
afdaalt om het knettergekke publiek individueel bij 
het gebeuren te betrekken. Tijdens deze beklem
mende dialoog hebben wy evengoed ,,Nutbush City" 
gescandeerd. 
Als extranummer bracht Tina het innigmooie On silent 
wingsu\l haar jongste CD met op het scherm de video 
opgenomen omtrent de Tafelberg in Zuid-Afrika, 
waarmee zij haar prestatie afrondde. 
Na de show vertelde ons een van de dertig me
dewerkers dat Tina Turner ook een sociaalvoelende 
werkgever is die haar „crew" goed betaalt en be
handelt. Leven en laten leven dus Gemiddeld vijf 
dagen per week treden zy op in bijna alle landen van 
de wereld, vergezeld van vijftien container-vracht-
wagens die het podium en vele andere licht- en 
klankattributen vervoeren Een puike organisatie waar 
alles gesmeerd loopt onder de moederlyke vleugels 
van Tina Turner. Een levend bewijs dat sommige 
mensen op deze leeftijd nog niet over hun hoog
tepunt heen zijn Voor ons mag Tina's feest nog lang 
duren. 

Jan caudron 
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Vlaamse Krinq-
TUrnhout keurt 
rellen af 
De Vlaamse Kring-Turnhout distantieert 
zicii van de daders van de geweldple
gingen tijdens de IJzerbedevaart. De 
kring wijst daarbij naar Vlaams Blok en 
diens achterban: VNJ, Voorpost, Werk
groep Radikalizering en Forum. 
Het voltallige bestuur (Paul Van Auten-
boer, Tuur Robberechts, Jos Wouters, 
Roger Cavents, prof.dr. Jan Tollenaere, 
Bart Mertens en Klara Hertogs) steunt 
deze motie. 

Ook het bestuur van FW-Turnhout 
(Frida Adams, Jeanne Torremans, Josée 
Van Miert en Klara Hertogs) onder
schrijft dezelfde verklaring. 

WVC: Eigen 
antwoord 
Het Vlaams Verbond voor Gepensio
neerden (VWG) wil haar steentje bij

dragen tor de restauratie van de IJzer-
toren. Op die manier wil het Verbond een 
ereschuld inlossen t.o.v. de Vlaamse 
Frontsoldaten. 

Het VWG heeft hiervoor een inschrij-
vingslijst geopend. Met vreugde deek zij 
mee dat de respons bi] haar leden bij
zonder groot is en dat zij een bedrag van 
100.000 fr. kan overschrijven op de re
kening van het IJzerbedevaartkomitee. 

Hiermee wenst het Vlaams Verbond voor 
Gepensioneerden een positief geluid te 
laten horen als reaktie op het geweld 
tijdens de jongste IJzerbedevaart. 

FW veroordeelt 
geweld 
In een persmededeling schrijft het da
gelijks bestuur van de Federatie Vlaamse 
Vrouwengroepen: 
„Met droefheid en verontwaardiging 

15 jaar FVK-
Rodenbachfonds 

Dit jaar bestaat FVK-Rodenbachfonds 
15 jaar, het wil dit vieren met een 
gezellige ontmoetingsdag, waarop alle 
leden en sympatisanten van de af
delingen worden uitgenodigd. Deze 
dag grijpt plaats op zondag 22 sep
tember a.s. van 11 tot I8u. Het feest 
gaat door in het domein van het No
viciaat van de Broeders van Liefde, 
Blekkervijverstraat 20 te Sint-Maria-
Aa Iter 
PROCRAMIMA 
* Barbecue + aperitief 
* Volksspelen 

* Wandelmogelijkheden 
* Ontmoeting met (oud-)parlements-
leden 
* Optreden van De Piotto's (zigeuner
orkest). 
Deelnameprijs: 390 fr, kinderen (tot 
12j.) 190 fr. 
Inschrijving verplicht op het nationaal 
sekretariaat van FVK-Rodenbachfonds, 
Bennesteeg 4 te 9000 Cent, tel. 
09/223.77.42, fax 09/223.71.87. De In
schrijving wordt slechts aanvaard na 
storting van de vereiste som op rek.nr 
446-0089561-73. 

ANTWOORDFORMULIER 
Op 12 Oktober ben ook ik een Ketje ( zie biz. 13) 

Ik betaal vancjaag nog mijn bijdrage voor het middagmaal (300 fr. voor 
volwassenen, 100 fr. voor kinderen jonger dan 12 jaar) op rekening
nummer 435-0271521-01 van VU te 1000 Brussel. Ik vermeld 'Ketjesdag' 
en het aantal deelnemers. 

Voornaam: 

Straat. 

Postnr • 

_Naam:. 

Nr.: BuS: 

Gemeente:. 

Telefoonnummer: 

Noteer de aanwezigheid van volwassenen 
kinderen 

Bon insturen vóór 27 september 1996 naar het VU-sekretarlaat, Bar-
rikadenpleln 12 te 1000 Brussel. Faxen kan natuurlijk ook: 02/217.35,10. 'i 

Bij de 
bedevaart 

4 UIT DE REGIO • 

hebben wij op de bedevaartweide het 
lawaai en geweld meegemaakt. Wij ver
oordelen de akties van het Forum en van 
extreem rechts. 

Dassen gratis uitdelen met het opschrift 
„Comité Nee" is volksverlakkerij. De 
meerderheid begreep niet welk comité 
hier bedoeld werd maar deed wel de 
sjaaltjes om. 

De bedevaart storen is voor de nage
dachtenis van de Ijzersoldaten een on
vergetelijke wandaad. 
Het enige wat het Forum na twee jaar 
bereikt heeft is verdeeldheid brengen 
'onder de Vlamignen. 
Het Forum laat het Prinsenvolk onder
gaan in broedertwist en schande." 

OOST-VLAANDEREN 
Zo. 14 sept. LEDE: 7de Daensdag 

van Lede. l l u . : Mis in de St.-Martinuskerk 
van Lede. Homilie door eh. Paul van de 
Winkel. 12u.: receptie en gratis broodmaal
tijd voor iedereen in Vlaams-nationalistisch 
centrum Soetekin, Nieuwstraat. Cevolgd 
door Vlaamse samenzang. 

Vr. 20 sept. DENDERLEEUW: Gratis 
Geluidsoverlast. Optredens van Last Temp
tation of..., Teevish, Betterfoot en Age of 
the Rope. Om 19u.30 In Estaminet Den 
Breughel, Dorp 11 Denderleeuw. Inkom 
gratis. Org.: vujo-Denderleeuw. 

vr. 20 sept. DEINZE: 14de Fami
liefeest in Volkskring, iviarkt Deinze. Inschrij
ven bij Maurits Waelkens. Eregast: Lieven 
Decaluwe, Deinzenaar, schepen te Cent. 
Org.: VU-Delnze. 

zo. 22 sept. HAALTERT: Eetmaal 
van vu-Groot Haaltent. Van l i tot I5u. in 
zaal Pennelekker, Nlnoofsestwg. 22 te Den-
derhoutem. Gratis tontbola. Org.: vu-Haal-
tert-Denderhoutem-Kerksken-Heldergem-
Terjoden. 

Dl. 24 sept. DEINZE: Voordracht 
door Herman Maes ,,200 jaar Burgerlijke 
Stand". Met bezoek aan tentoonstelling van 
WG over het onderwerp, in kelder bij stads-
biblioteek. Markt, Deinze. Org. Rodenbach-
fonds-Goossenaertskring. 

Za. 28 sept. DEINZE: 15U.30: Aka-
demlsche zitting: Hulde aan Herman Maes, 
70 jaar In Museum Deinze en de Leiestreek. 
Daarna receptie en feestmaaltijd in de Brlel-
poort. Org.:KOK-Delnze. 

za. 28 sept. SINT-AMANDSBERC: 
Brusselultstap met de FW-afdeling. Samen
komst om 8U.55 vertrekhal Sint-Pieters-
station te Gent. Vertrek om 9u.l5. Met 
bezoek aan tentoonstelling Driekwart eeuw 
artualiteit in foto's; bezoek aan Vlaams Par
lement en Sint-Michielskatedraal. Terug 
naar Cent om I7u.12. info: Lieve Jolle 
(231.49.07) of Frieda vanderborgt 
(228.16.25). 

Vr. 4 Okt. SINT-AMANDSBERC: 20 
jaar FW. Feestelijk weekeinde. Om I9u. 
opening en receptie tentoonstelling,,Vrou
wen zonder franje", fotoreeks van Hilde De 
Bock, c:ampo Santo, Antwerpsestwg. Op 
5/10 open van 10 tot 12 en Van 13tot18u. 
Op 6/10: om 1lu.: aperitlefgesprek en mu
zikaal optreden. Open tot 18u. Info: Lieve 
Jolie (09/231.49.07). 

ZO. 6 Okt. ERPE-MERE: VU-eetfes-
tijn in zaal Sint-Janshof, Keerstraat 218 te 
Ottergem, van 11u.30 tot 19u. Keuze uit 4 
menu's. Org.: vu-Erpe-Mere. 

WO. 16 Okt. SINT-AMANDSBERC: 
Provinciale FW-najaarsvergadering 
,,Vrouw en Kunst". Om 20u. in Raadszaal 
Oud Gemeentehuis, Antwerpsestwg 249. 
Kunstenaar: Rita Keymeuien (kunstkritika, 
samen met een 10-tal leerlingen-akade-
mie). 

Dl. 26 nov. DRONCEN: Vldeo-voor-
dracht met Nora Tommelein over de Vrou-
wenkonferentle in Peking, gevolgd door 
gespreksrond over vrouwenrechten met 
Luce Billion (Amnesty International). In Be
zinningscentrum De Oude Abdij, Studio C, 
Oude Abdijstraat te Drongen. Geen aan-
vangsuur vermeld, info: Lieve Jolle 
(09/231.49.07). 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 19 sept. BRUCCE: Een avond 

vol fijna humor en zang met Oenijs Hag-
hebaert: „Weg met de zorgen!". Om 20u. in 
De Gulden Spoor, 't Zand 22 te Brugge, 
inkom 50 fr Org.: Informatlva. 

vr. 20 sept. OOSTENDE: ,,De dood 
met de kogel". Jan Verschaeren brengt het 
verhaal van Vindevogel ten tonele. Om 20u. 
in zaal Cenakel, K. van de Woestijnestraat 
33. Inkom: 250 fn, wk. 200 fr. Kaarten: Jef 
Tommelein, Meeuwenlaan 18 bus 1, 8400 
Oostende (059/80.08.41). Org. Werkkgroep 
van Vlaamse verenigingen. 

DO. 26 sept. lEPER: Bezoek aan de 
Luchtmachtbasis te Koksijde. inschrijven 
ten laatste vóór 20/8 bij Kristien Deknudt-
Deviieger, Meenseweg 226 te leper 
(057/20.25.37). Org.: VVI. 

ZO. 29 sept. ROESELARE: Vlaams 
Volksfeest in 't Laag Plafond, einde Noord
straat. Met speenvarkentjes aan 't spit, 
groenten en aardapelen. Muziek: De Bus
kers. Aanvang: nè Rodebachtstoet (deze 
vangt aan om 15u.). Deelname: 350fr, -laj. 
200 fr Vooraf inschrijven: 't Laag Plafond 
(051/22.16.41). Org.: Orde van t Dul Ber-
tje. 

WO. 2 Okt. OOSTENDE: Provinciale 
FW-najaarsvergaderingen met als tema 
,,Vrouw en kunst". Om 20u. In De Vlas-
schaard, Oudstrijderspelin 5. Kunstenaar: 
Ariette Ovaere (kant in kleur). 

Vr. 4 okt. OOSTKAMP: Geert Bour
geois spreekt over ,,De werking van de 
justitie in ons land, de relatie tussen politiek 
en gerecht, konkrete dossiers waarop deze 
zaken van toepassing zijn (Bende van Nijvel, 
Cools, Dutroux)". Om 20u. in Hotel-res-
taurant Het Schaeck (net voor de kerk te 
Oostkamp). Inkom: 50 fr Org.: VU-Oost-
kamp. 

Dl. 8 Okt. OOSTENDE: Rodenbach-
fonds organiseert geleid bezoek aan ten
toonstelling ,,van Ensor tot Delvaux". Sa
menkomst om 13U.45 aan ingang PMMK. 
Romestraat te Oostende. Rondleiding duurt 
ca. anderhalf uur. Deelname: 300 fr In
schrijven vóór 18/9 (059/51.64.03). 

ZO. 20 okt. ZWEVECEM: Ledenfeest 
van VU-Zwevegem. Om 12u. In zaal Bol-
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vu-Mandatarissendaa 
Op zaterdag 28 september nodigt Plaats van afspraak het gemeen
de Vereniging van Vlaamse Man-
datanssen (VVM) alle VU-mandata-
nssen uit voor haar jaarlijke 'man-
datanssendag' Op de agenda de 
evaluatie van 20 jaar gemeente
fusies 

tehuis van het Oost-Vlaamse Zele 

c®- Meer info: WM, Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel. Tel. 
02/219.49.30. 

dershof, Harelbeekstraat 25. Gastspreker is 
Geert Bourgeois. Deelname: 400 fr, -lOj 
gratis. Inschrijven tot 16/10 bij Erik 
(75.65.57), Bianca (75.63.68) Of Bea 
(75.81.65). In de namiddag videomontage 
van de jongste Brusselreis. 

VLAAMS-BRABANT 
Za. 21 sept. GRIMBERGEN: 

Vlaamse Samenkomst. Vanaf 18u.30, met 
gastspreker Etienne Van vaerenbergh over 
het Vlaams Parlement, nadien kaas- en wijn-
avond. In parochiezaal van Beigem. Org.: 
vu-Grimbergen i.s.m. VCLD. Info: Filip Van 
Hoeynissen, 02/269.60.58. 

Za. 21 sept. DILBEEK: Studievoor-
middag „Een Vlaams Aktieplan voor de 
Rand rond Brussel". In Ontmoetingscen
trum Westrand. Aanvang om 9u.30 met 
toespraak door Jef De Ridder. M.m.v. Ka
binet LUC Van den Brande, VU-debat met 
Annemie Van de Casteele, Etienne van Vae
renbergh en Herman Van Autgaerden. Slot
woord door Jef Croonenberghs. Einde rond 
I3u. Org.: vu-arr, Halle-Vilvoorde. 

za. 5 Okt. LENNIK: LENNIK 2000 
nodigt uit op etentje in Sportcentrum Jo 
Baetens, A. Algoetstraat. Vanaf I2u. ook op 
6/10 vanaf I2u. 

Za. 5 okt. WEMMEL: 20ste Haan-
tjesfeest van vu-wemmei. van 18 tot 22u. 
in zaal De Croenvink, Dorpstraat, Relegem. 
Ook op 6/10 van 12 tot 16u. Vervoer voor
zien op zondag, om llu.45 aan StSer-
vaeskerk. 

Za. 12 okt. BRUSSEL: 13de Na
jaarsetentje met Vlaamse stoverij of Bal
letjes in Tomatensaus. Van 18 tot 22u. in zaal 
Familia, Frans Vekemansstraat 131 te Ne-
der-Over-Heembeek. Ook op 13/10 van 11 
tot I4u. Org.: vu-Heembeek-Mutsaard-Ha
ren. 

WO. 23 Okt. VILVOORDE: Provin
ciale FW-najaarsvergadering met als tema 
„Vrouw en kunst". Om 20u. in Taverne-Zaal 
De Met, Grote Markt 7. Kunstenaar: Josée 
Rouffaer (kunstschilder). 

LIMBURG 
Vr. 13 sept. 8REE: Zaal Cambrinus. 

Kloosterstraat 3, om 20u.: voordracht door 
Walda Van Onckelen „Bloemlezing over 
Vlaanderen, zijn volken zijn strijd". Toegang 
gratis. Org.: SMF-Umburg. 

WO. 25 sept. TESSENDERLO: Be
zoek van FW-Tessenderto aan Joyce en haar 
wijnkasteel, in de Kasteelstraat 9 te Riemst, 
om I4u. Deelname: 200 fr. (geleid bezoek + 
1 degustatie), kinderen tot I4j. 100 fr. (l 
glas fruitsap). Vertrek om I3u. op de Vis-
mari<t. Graag vooraf inschrijven. 

Ma. 21 okt. TSSENOERLO: Provin
ciale FW-najaarsvergadering met als tema 
„Vrouw en kunst". Om 20u. in CC Het Loo, 
Vismarict. Kunstenaar: Hedwig Luykx. 

ANTWERPEN 
WO. 18 sept. BERCHEM: Mevr. Gey 

spreekt over,,Confrontatie in de plastische 
kunst". Om 20u. In Kultureel Centrum. Org.: 
FW-Berchem. 

WO. 18 sept. TURNHOUT: Voor
dracht door Louis Van Roy ,,Brieven aan 
een kardinaal". Om 20u. in de Warande, 
Keldercafé. inkom gratis. Org. Vlaamse 
Kring, info: Klara Hertogs, Duifhuisstraat 
28/8, Turnhout, 014/41.45.79. 

vr. 20 sept. WESTERLO/TON-
CERLO: Kapellekeshof Kapelstraat l om 
15u.: Leo de Decker met videomontage ,,De 
graven in het Oosten", waar herdenkings
stenen geplaatst werden voor Vlaamse ge
vallenen. Toegang vrij. Org.: SMF-Kempen. 

za. 21 sept. EDEGEM: Om 20U.15 in 
Drie Eiken: kaartavond. Inschrijven op voor
hand. Inr. VNSE. 

Ma. 23 sept. EDEGEM: Om 20u. in 
Drie Eiken: voordracht over de Nieuwe Spel
ling. Org.: Kulturele Kring i.s.m. VTB. 

Dl. 24 MORTSEL: Voordracht door 
Stijn Verrept over „Ook nog het laatste 
woord?". Om 20u.15 In zaal Atrium. Org.: 
FW-Mortsel. 

WO. 25 sept. KAPELLEN: Dia-voor
dracht dor R. Van Uffelen over ,,De her
togen van Boergondië en hun impakt op 
Vlaanderen. Om 20u. in De Oude Pastorij, 
Dorpstraat 45. Inkom 50 fr. leden, niet-
leden 100 fr. Org.: FW-Kapellen. 

Za. 28 sept. EDEGEM: Om 18U.30 in 
Drie Eiken: Zwarte-woud-avond met eten
tje. 275 fr. p.p. Inschrijven bij Josee Pop-
pelaars (449.79.01) of Hilde Dewit 
(449.17.66). Org.: FW-Edegem. 

Zo. 29 sept. BERLAAR: Busreis naar 
West-Vlaanderen. Voormiddag: bezoek ten
toonstelling in IJzertoren. Namiddag te 
Roeselare bijwonen Rodenbachstoet. info 
en inschrijving: Walter Luyten 
(03/482.11.93, of fax 03/482.44.58). 

Ma. 50 sept. EDEGEM: Bezoek aan 
het Vlaams Pariement. info en inschrijvin
gen: Josee Poppelaars (449.79.01) of Hilde 
Dewlt (449.17.66). Org.: FW. 

DO. 3 Okt. KAPELLEN: Bezoek aan 
tentoonstelling in Hessenhuis: ,,Floris en 
Oscar Jespers; De moderne jaren". Samen
komst om I3u. parking keri< Zilverenhoek. 
Om 14u. aan Hessenhuis. Kosten: 150 fr. 
leden,- niet-leden 200 fr. Kontaktpersoon: 
Christel (664.07.57). Org.: FW-Kapellen. 

WO. 9 okt. BERCHEM: Provinciale 
FW-najaarsvergadering met als tema 
,, Vrouw en kunst". Om 20u. in CC Berchem, 
Driekoningenstraat. Kunstenaar: Beatrijs 
Van Craenenbroeck, (voordrachtkunstena
res). 

vr. 18 Okt. EDEGEM: Voordracht 
over Ontwikkelingssamenwerking door dr 
MIch Van Opstal (AZG). Om 20u. in Drie 
Eiken, Drie Eikenstraat te Edegem. Org.: 
Kulturele Kring. 

Za. 26 Okt. BERCHEM: 
Panne(n?)koeken en Vlaamse Volksspelen-
namiddag. Vanaf 14u. In zaal Oud Kapelleke, 
Ferd. Coosemansstraat 127. Org.: Vlaamse 
Kring Berchem en vu-Berchem. Info: Fons 
Borginon (281.48.67) en Thea Van Gelder 
(321.19.86). 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partijbestuur van 
maandag jl. werd volgende persme
dedeling verspreid 

BRUSSEL NIET LOSLATEN 
Het partijbestuur van de VU besprak de 
standpunten van een aantal Franstalige 
professoren over de staatshervorming 
en daarbij aansluitend het pleidooi van 
PS-voorzitter Busquin voor een sterk 
Waals-Brussels front 
De VU stelt vast dat nu ook bij de 
grootste partij uit het Zuiden van het 
land het besef groeit dat een gesprek 
over een verdere staatshervorming ten 
laaste in 1999 onvermijdelijk is Er lijkt 
een breuk te komen in het afwijzings
front en dat Is een positieve evolutie. 
Maar tegelijk wil de vu de Franstaligen 
waarschuwen. Een scenario waarbij 
Brussel wordt losgerukt van Vlaanderen 
is onbespreekbaar Vlaanderen laat 
Brussel niet los De Vlaamse partijen 
moeten nu eensgezind en krachtdadig 
een strategie uitwerken om de positie 
van de Brusselse Vlamingen veilig te 
stellen en de verdere verfransing van de 
Vlaamse rand rond Brussel tegen te 
gaan De Vlaamse regering moet op dit 
terrein nu eindelijk ook eens daden 
gaan stellen. Ze moet in de eerste plaats 
haar taak als voogdijoverheid over de 
faciliteitengemeenten ernstig nemen 
en ervoor zorgen dat deze gemeenten 
Zich niet onttrekken aan hun wettelijke 
verplichtingen. 

Bovendien wil de VU ook duidelijk ma
ken aan de Franstaligen dat een akkoord 
over de verhoging van het kijk-en luis
tergeld voor haar niet bespreekbaar is. 

Ju i Ü ~ 

Vlaanderen heeft geen nood aan las
tenverhogingen en moet dan ook met 
ingaan op deze vraag van de Frans
taligen. In een globaal gesprek over een 
verdere staatshervorming moet er ge
discussieerd worden over eigen fiska-
llteit en andere financiële regelingen, 
Pas in zo'n globaal gesprek kunnen er 
nieuwe afspraken gemaakt worden. De 
Franstaligen zullen dan wel hun wei
gering om te spreken over bijvoorbeeld 
de kommunautansering van de Sociale 
Zekerheid moeten laten varen 

JUSTITIE 
Vandaag wordt nogmaals bewezen dat 
jarenlange machtsvermenging onver
mijdelijk tot de verrotting van het jus
titieel apparaat leidt. Uitgerekend in de 
partij bastions van de PS, Luik en Char
leroi, blijken chaos en korruptie het 
grootst. Het is hallucinant en onaan
vaardbaar dat duidelijke sporen in de 
zaak-Cools gedurende jaren genegeerd 
werden. Toch zijn er nog heel wat eer
lijke en plichtsbewuste magistraten die 
hun taak in alle onafhankelijkheid ver
vullen Er moet gesleuteld worden aan 
ons gerechtelijk apparaat. Maar ook hier 
bestaat een duidelijk mentaliteitsver-
schil tussen de \Naa\se en de Vlaamse 
gerechtelijke Instanties. De logheid en 
het gebrek aan objektleve kontrole zit in 
Wallonië veel dieper geworteld dan in 
Vlaanderen Een bevoegdheidsover
dracht van Justitie naar Vlaanderen en 
Wallonië zou ons de kans geven om met 
een aantal aanpassingen een optimale 
werking van het gerecht in Vlaanderen 
te verzekeren. 
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lOde Vilvoordse 
Kroegentocht 

Muziekgroep Zakdoek is reeds aan de 

organisatie van haar tiende Vilvoordse 

Kroegentoclit toe, een jubileumeditie 

dus. Dit jaar, op zaterdag 14 september, 

verlenen opnieuw acht groepen (en acht 

drankgelegenheden) hun medewerking. 

Als daar zijn: Pinel, Polka Galop, De 

Veske Voljeir, Les Confrères de Saint 

Lazaire, Galicia Baile, Les Ouvriers Réu-

nis. Big Bill-Duo en Zakdoek en Vrien

den. De muzikale tocht begint om 20u. en 

is gratis. 

Rouw te Deurne 
Op 28 augustus jl. overleed te Deurne 
plotseling Jos Leers, weduwnaar van 
mevrouw Aline Tas. Jos Leers was op 
de laatste dag van het jaar 1922 te 
Borgerhout geboren. De asversprei-

ding had plaats op maandag 2 sep
tember jl. op de begraafplaats van 
Deume-Roggeveld. 
Onze redaktie deelt in de rouw die de 
familie treft. 
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Info: Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
Omwentelingsstraat 13 
1000 BRUSSEL 

Tel.: 02/219.25.00 
Fax: 02/217.35.10 

AANBEVOLEN HUIZEN ^ 

DEZE WEEK IN 

Knack 
DE MOORD OP COOLS 

Vijfjaar na de feiten raakte het onderzoek naar de moord op 
Andrè Cools vorige week in stroomversnelling. De achtergronden. 

WAT HET VOLK VOELT 
De zaak-Dutroiix wekt bij de massa gevoelens op van 

woede en verdriet. Wat zijn de mechanismen achter deze 
collectieve emoties? 

MODE DIT IS BELGISCH 
Wie zijn de nieuwe Belgische mode-ontwerpers? 

Over de nieuwe en de oude Belgen. 
Deze week in Weekend Knack 

KNACK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK 
EN VACATURE, NU TE KOOP! 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemogelijl<lieden in WIJ? 

Bel dan vandaag nog naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 ,-^-

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURChTT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALTTErr 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

- - \ HERENKLEDING 

^ V^rmees 
, / Steenhouwersvest, 52 

'^'•^ ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bi| 

Karel Van Den Berghe 
aVBA 
VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfriuizen) 
Tel 053/700664 

Fijne midweek superweekend 
3 Nachten 

Luxe kamer, stilte gratis, 
3x gastronomisch 

half pension, bierdegnstatie, 
Nonnandische pannekoek 

met kofifie, 
tevens fietsen ter beschikking etc... 

6.500 fr. per persoon 
de laatste dag uw kamer 

tot IS.OOu. 

HETSEN 

G 
R 
A 
T 
I 
S 

10 Km van 
Brugge & 
Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Knip me uit = 
fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool. 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 
kamer tot IS.OOu. 

4.950 fr. per persoon. 

Hotel De Stokerij Oudenburg 
Tel 059/26.83 80 Fax 059/26 89 35 

Bel voor folder maar,wees er vlug bij!!! 

TAVERNE-RESTAURANT 

NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbank ingang) 
Specialiteiten Visfondue 10 soorten 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 
Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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an de kleurrijke Zuidafrikaanse maatschappij

puzzel maken ook 2,6 miljoen Afrikaners deel 

uit, zij zijn de afstammelingen van de eerste 

kolonisten (Nederlanders, Fransen, Duitsers) en van 

latere inwijkelingen die zich met hen vereenzelvigd 

hebben. Welke plaats is voor hen weggelegd 

in het nieuwe Zuid-Afrika? 

LAIMDUIT 

De uitwassen van de Apartheid zullen 
waarschijnlijk steeds als een smet op het 
blazoen van het Afrikaner-nationalisme 
blijven kleven. De nationalistische leiders 
hebben nooit enige twijfel laten bestaan 
over hun oplossing voor het samenleven 
van blank en zwart in de zuidelijke tip van 
Afrika. Nochtans mag niet uit het oog 
verloren worden dat vooral het verzet 
tegen het 19de eeuwse Britse imperi
alisme een belangrijke voedingsbodem 

Vanaf 1903 schoof generaal Jacob Hert
zog (1866-1942), leider van de nati
onalistische Suid-Afrikaanse Nasionale 
Party, segregatie naar voor als dé op
lossing. Volgens hem moesten „zwarten 
en blanken gescheiden worden en ieder 
afzonderlijk bestaan." 
Tijdens z'n kortstondig ministerschap in 
de eerste Unieregering werkte Hertzog 
een wetsontwerp uit dat de basis legde 
voor de Naturellen-landwet van 1913. 

De Boeren van Transvaal en Oranje-Vrijstaat konden in Vlaanderen en Nederland 
op grote simpatie relcenen. Na de tweede Anglo-Boerenoorlog (1899-1902) 

werden hun republieken bij liet Britse rijk ingelijfd. Deze vernedering versterkte 
het Afrikanerbewustzijn. 

identiteit, kuituur en voorrechten te be
veiligen, gebruikten de politieke leiders 
van de Afrikaners hun pas verworven 
machtspositie om de niet-blanke bevol
kingsgroepen alle burgerrechten te ont
zeggen. 

De strUd om het hart 
van de Afrikaner 

was voor het Afrikaner-nationalisme. De 
tegenstelling tussen Afrikaners en Engelse 
kolonisten bereikte een hoogtepunt met 
de Anglo-Boerenoorlog van 1899-1902. 
De militaire nederlaag en de inlijving van 
de twee Boerenrepublieken Transvaal en 
Oranje-Vrijstaat bij het Britse rijk werden 
door Afrikaners als vernederend ervaren 
en versterkte het Afrikanerbewustzijn, 
eerst kultureel en daarna politiek. 

/ÏÏ»ARTHEID 

„Wat vandag algemeen as apartheid be
kend is, is nie 'n skepping van Verwoerd 
nie. In werklikheid word die eerste spore 
daarvan reeds in die dae van Van Rie-
beeck aangetref waarna dit skerper en 
duideliker omlyn is na die mate wat 
kleurkontakte toegeneem het. In die 19de 
eeu toe kleurkontak in Suid-Afrika al
gemeen was, was die beleid van apartheid 

Hendrik Verwoerd, hij wordt 
beschouwd als de architekt van de 

Apartheid. 

of segregasie algemeen aanvaar hoewel 
verskillend toegepas". Aldus geschiede
nisprof. An Pelzer in zijn boek Verwoerd 
aan die woord. 

Met deze wet werd het beginsel van 
territoriale scheiding tussen blank en 
zwart tot een staatkundige beleidskeuze 
verheven. In het parlement gingen hier 
nauwelijks stemmen tegen op. De grond
slag voor de grote Apartheid was gelegd. 
In het kielzog van de regering-Hertzog 
(1924 - '39) bouwden de regeringen van 
Daniel Malan, Johannes Strydom, Hen
drik Verwoerd en Balthasar-John Vorster 
verder aan een systeem van georgani
seerde diskriminatie tegen de zwarte be
volkingsgroepen. 

In 1935 kwam het tot een openlijke breuk 
tussen Hertzog - intussen voorman van 
de Verenigde Party - en Malan (Nasionale 
Party). De Verenigde Party was een sa
mensmelting van de Suid-Afrikaanse Na
sionale Party en de Suid-Afrikaanse Party. 
Ze streefde een betere verstandhouding 
na tussen Afrikaners en Engelstalige 
Zuidafrikanen. Malan was tegen de sa
mensmelting en ontpopte zich met z'n 
Gesuiwerde Nasionale Party tot de 
spreekbuis van het agressieve Afrikaner-
nationalisme dat zich steeds onverdraag
zamer tegenover andere bevolkingsgroe
pen opstelde. 

VERWOERD 

„Die algemene landsbeleid moet so op-
gestel word dat dit die ideaal van uit-
eindelike algehele apartheid op 'n na-
tuurlike wyse sal bevorder,"zo verklaarde 
Malan kort voor de verkiezingsoverwin
ning van z'n Nasionale Party (NP) in mei 
1948. De verkiezingsstrijd stond dan ook 
uitsluitend in het teken van de NP-voor-
stellen tot volledige rassenscheiding. 
Voorstellen waar de Afrikaners en een 
deel van de Engelstalige kiezers zich mak
kelijk achter konden scharen; gezien hun 
angst voor de zwarte meerderheid in 
Zuid-Afrika en de beginnende dekolo
nisatie in de rest van de wereld. 
De overwinning van de Nasionale Party 
was een keerpunt in de politieke ge
schiedenis van Zuid-Afrika. Om hun 

„Waar daar voorheen 'n neiging was om 
in die rigting van 'n 

veelrassige staat te beweeg en aan die me-
blankes groter verteenwoordiging in de 
wetgewende liggame te gee, het die nuwe 
regering die één apartheidswet na die 
ander in die wetboek geplaas", stelt pro
fessor Liebenberg in het standaardwerk 
Vyfhonderd Jaar Suid-Afrikaanse Geskie-
denis (vierde uitgave, 1987). 
Uiteindelijk is het Hendrik Verwoerd die 
de geschiedenis zal ingaan als „de ar
chitekt van apartheid". Vooraleer eerste 
minister te worden in september 1958 
had hij zich als minister van Naturellesake 
reeds acht jaar ontfermd over de prak
tische uitvoering van de apartheidswet-
geving. „Veral diegene wat nie uit er
varing kan meepraat nie, begryp nog 
steeds nie dat apartheid of aparte ont
wikkeling op die besef berus dat alleen 
langs dié weg die swakkere teen die 
sterkere beskerm kan word, en die an
dersoortige en getalmindere teenoor die 

getalmeerdere veilig kan voel nie," ver
klaarde Verwoerd bij z'n aanstelling tot 
NP-leider en eerste minister van Zuid-
Afrika. 

ORAKEL 

Daarmee legde Verwoerd meteen en voor 
lange tijd de inhoudelijke lijn van het 
Afrikaner-nationalisme vast. Onder z'n 
leiderschap wierp de Nasionale Party zich 
op als de verdediger-bij-uitstek van de 
blanke Zuidafrikanen; met bijzondere 
aandacht voor de belangen van de Afri
kaners. 

Professor Liebenberg in Vyfhonderd Jaar 
Suid-Afrikaanse Geskiedenis: „HuUe was 
tevrede dat die beleid hulle teen die nie-
blankes se mededinging sou beskerm en 
sou verseker dat die blankes nie die 
politieke mag verloor nie. 'n Tweede rede 
vir die groeiende gewildheid van die 
Nasionale Party was die feit dat die party 
hom in toenemende mate geïdentifiseer 
het met die Afrikanervolk." 
Verwoerd werd door vele Afrikaners be
schouwd als „die orakel wat die ant-
woorde op al Suid-Afrika se problerae 
geken het". Verwoerd die in Amsterdam 
was geboren (1901) was als kleuter met 
z'n ouders naar Zuid-Afrika uitgeweken. 
Op 6 september 1966 werd hij door een 
geestesgestoorde parlementsbode met 
messteken gedood, hij werd opgevolgd 
door John Vorster. 

Filip Vandenbroeke 
Volgende week: 
Verligtes en Verkramptes 

SchrUf u rUk met weL! 
Voor de 9de keer schrijft WeL, de Uni
versitaire Werkgroep Literatuur en Media, 
onder het toeziend oog van het Leuvense 
stadsbestuur een 'Essayprijsvraag' uit. Ge
vraagd wordt een essay over een literair of 
algemeen kultureel onderwerp met een ver
werkte bibliografie. Niet alleen Ingezonden 
essays maken bij WeL een kans op een 
geldprijs tot 10.000 fr. De werkgroep or
ganiseert Immers ook een wedstrijd 'Fllts-
verhaal-prozagedlcht'. Inzendingen dienen 
uiterlijk op 15 december 1996 binnen te 
zijn. 
WeL laat ook weten dat vanaf 10 oktober de 
16de editie van de jaarkursus 'Kreatief schrij
ven' van start gaat. De lessen worden ge

durende 26 donderdagavonden gehouden 
en behandelen een brede waaier van schrijf
technieken. De kursus gaat door in Leuven. 
Er nog even op wijzen dat WeL ook de 
uitgever Is van een gelijknamig driemaan
delijks tijdschrift voor poëzie, proza en es
say, aangevuld met de boelende rubriek 
'Het Wereldje' vol Informatie over literatuur, 
joernallstlek en de audlo-visuele media Een 
abonnement, 4 nummers, kost 500 fr. 

o» Voor meer informatie over schrijfwedstrijd, 
schrijfkursus en tijdschrift: WeL, Univer
sitaire Werkgroep Literatuur en Media, Ka
pucijnenvoer 67/15, 3000 Leuven, tel. 
016122.93.24 
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JAPAN 
„Een essentieel retsonderdeel is het nemen van foto's met het 

gehele reisgezelschap op de foto, en op de achtergrond een 

bezienswaardigheid, die echter nooit zichtbaar wordt omdat er te 

veel mensen voorstaan, japanners proberen altijd zoveel mogelijk 

mensen op een foto te krijgen, terwijl westerlingen juist het 

omgekeerde nastreven." Een huizenhoog stereotiep in een boek dat 

niettemin eindigt met „Japan is een normaal land". Sleutelboek 

Japan, van de hand van Rien Segers, ooit als gastdocent verbonden 

aan de universiteit van Tokyo, geeft in 27 kleine hoofdstukken een 

overzicht van Japan. Hij behandelt daarbij zowat alle aspekten 

van de Japanse samenleving, gaande van religie over gezinsleven 

BOEKEN 

naar onderwijs en zelfs strips. Segers had met de pretentie om een 

ultiem, allesomvattend Japan-boek te schrijven, noch een toe

ristische gids te willen zijn in het Land van de Rijzende Zon. Voor 

de geïnteresseerde Japano-leek is dit 'Sleutelboek' evenwel een 

boeiende, bovendien goed geschreven, mtroduktie geworden. 

c& Sleutelboekjapan, Rien Segers, Uitg. Van Halewyck - Leuven, 

1996, 256 blz., 698 fr. 

2Ar-I(ÖENDA 
Met zo'n naam kon het niet uitblijven: Jacques Moeraert, beter 

bekend onder het pseudoniem 'Zak' heeft zijn eigen agenda. Zaks 

agenda voor 1997 is ingedeeld in weken en bevat iedere week een 

kartoen die reeds eerder verscheen in het dagblad De Morgen. Deze 

agenda zal bij de jongere medemens ongetwijfeld een sukses 

worden rond de eindejaarsperiode, ook al bevat hij geen on

derscheiden adressenlijst en moet de eigenaar ervan over een zak 

van formaat beschikken om zijn exemplaar in kwijt te kunnen. 

Leuk hebbedingetje voor ZAK-liefhebbers, dat zeker. 

cB> 1997 Zak-agenda, Jacques Moeraert (ZAK), Uitg. Houtekiet 

- Antwerpen, i.s.m. De Morgen, 1996, 498 fr. 

4' T E N T O O N S T E L L I N G • 

De doorkijk-

zwanen 

van Brugge, 

1971 

In Brugge hebben enkele manifestaties plaats 
rond de Vlaamse schilder Roger Raveel. Het is 

nu precies 25 jaar geleden dat Raveel als 
geëngageerd kunstenaar, bekommerd om het 

milieu, enkele houten ,,doorkijk-zwanen" 
op de Brugse reien liet dobberen. 
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, Over het licht en wa nci yeei. over de lijn en over de kleur, over de mens en 
over het niets", 1984. 

Roger Raveel 
en Brugge 

Een kwarteeuw geleden waren de Brugse 
reien hopeloos vervuild, de zwanen wer
den er ziek van en vluchtten. Toen kon de 
stedelijke overheid helemaal niet lachen 
met het ludieke milieuprotest van Raveel 
die met deze stunt in de roos schoot. 
Intussen zijn de Brugse reien weer zuiver 
en zijn de zwanen teruggekeerd... Al
hoewel hun gedobber nu weer wordt 
bedreigd door de overvloed aan toe
ristische rondvaartboten. 
Roger Raveel werd dit jaar ook 75 jaar en 
verkreeg voor zijn eigengereide bijdrage 
tot de moderne kunst en zijn inzet voor 
een „groenere" wereld de Van Acker-
prijs. 

GENESIS 

Aan de Rozenhoedkaai in het centrum 
van het historische Brugge, ongetwijfeld 
één van de meest geliefde hoekjes van de 
stad en daarmee het geliefkoosde trek
pleister van het wereldtoerisme, werden 
door Raveel gemaakte replica's van zijn 
„Zwanen van Brugge" uit 1971 weer te 
water gelaten. Ze dobberen er weer rustig 
rond met hun karakteristieke Raveeli-
aanse vierkante uitsnijding, die als zovele 
spiegels een doorkijk toelaten op de om
geving. Ze kunnen als het ware nu de 
halzen strekken om het bereikte resultaat 
van hun toenmalig protest. 
In 1989 vatte industrieel en kunstlief
hebber Arthur Vandekerckhove het idee 
op om Roger Raveel te belasten met de 
aanmaak van een boek. In 1990 mondde 
dit uit in de bundel Genesis, een prachtig 
kijk- en leesboek, met gedichten van 
Hugo Claus en 33 aquarellen van Raveel. 
Arthur ridder Vandekerckhove schonk 
intussen de hele reeks originele voor
studies van Raveels Genesis en de bij
horende Clausgedichten in manuscript-
vorm aan het Groeningemuseum. Dit 
museum heeft intussen naast de wereld
beroemd verzameling Vlaamse Primitie
ven ook reeds een belangrijke vleugel met 
hedendaagse Vlaamse kunst uitgebouwd. 
Daarin is Roger goed vertegenwoordigd. 
In de grote ruimte met zithoek en boe
kenstand ligt dit interessante Genesis-
materiaal permanent uitgestald. 
Intussen is de eerste druk van dit kunst
boek reeds uitverkocht en verschijnt 
eerstdaags de tweede druk. 

TENTOONSTELLING 

In het Brugse Belfort werd een mooie 
tentoonstelling georganiseerd, met ruim 
100 kreaties op papier van Raveel, die tot 

dusver nog nooit in ons land getoond 
werden... Dit ensemble wordt aangevuld 
met een twintigtal monumentale kunst
werken uit zijn wellicht beter gekende 
oeuvre. Zo is er natuurlijk het gekende 
„Karretje om de hemel te vervoeren" uit 
1969, het op fietswielen gemonteerde 
meubelobjekt „De zin van het zinloze" 
waarmee Raveel in 1990 doorheen Brus
sel heeft gereden en het ontwerp voor het 
reuzentapijt „Het Belfortgebeuren van 
Brugge" uit 1994. 

Samen met de vorige tentoonstelling 
krijgt men dus een goed overzicht van 
Raveels „Nieuwe Visie" op de schil
derkunst, zijn beeldentaal en zijn sterke 
grafische mogelijkheden. 

KUNSTMONOGRAFIE 

Bij deze tentoonstelling verschijnt een 
schitterende monografie in de reeds uit
gebreide reeks „Monografieën over Mo
derne Kunst", uitgegeven door het Ge
meentekrediet en Snoeck-Ducaju & 
Zoon. Deze uitermate belangrijke reeks 
werd trouwens bekroond met de titel 
„Ambassadeur van Vlaanderen". 
Dit nieuwe deel, gewijd aan Roger Ra
veel, bevat boeiende bijdragen van onder 
andere Dirk De Vos, konservator van het 
Groeningemuseum Brugge; Willem Elias, 
kunstfilosoof VUB; Jan Debbaut, direk-
teur Van Abbemuseum te Eindhoven en 
van de kunstenaar zelf. 
De publikatie telt 180 bladzijden, bevat 
tal van kleurenfoto's, onder andere van 
alle 107 werken uit de genoemde ten
toonstelling in het Belfort, en verder 36 
steun-illustraties m zwart-wit. Het boek 
wordt afgesloten met een wetenschap
pelijk verantwoorde bio- en bibliografie, 
verzorgd door Octave Scheire. 
Het boek kost 1.250 fr. en is verkrijgbaar 
in de boekhandel, de agentschappen van 
het Gemeentekrediet en de dienst Ver
koop van het Gemeentekrediet Passage 
44,1000 Brussel (tel. 02/222.41.12 - fax 
02/222.57.52). 

Dirk Stappaerts 

c» Roger Raveel en Brugge. Tentoon

stelling in het Belfort-Brugge (Jan 

Garmijnzaal) nog tot 22 september 

'96. Dagelijks van 11 tot 18u. Toe

gangsprijs: 100 fr. (op vertoon van dit 

ticket kan men het Groeningemuseum 

bezoeken tegen 50%). Inwoners van 

Brugge betalen 50 fr. Er is ook een 

speciaal evenementenbiljet voor de 

treinreiziger. 
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„Hoofd van een vrouw met parelmoer in het naar", 
rood krijt op papier Anoniem. 

9e Frans-Vlaamse 
Kultuurdag 

in Waregem 
Op zondag 22 september heeft te 
Waregem in het Kultureel Centrum 
De Schal<el voor de 49e maal een 
kultuurdag plaats die aan Frans-
Vlaanderen gewijd is. 
Om 9ü. is er gelegenheid tot ken
nismaking in de hal van het Kultureel 
Centrum (Schakelstraat 8 - Het 
Pand). Twee tentoonstellingen kun
nen tussen 9 en 10u. worden be
zocht, nl. de tentoonstelling over 
André Demedts in Woord en Beeld 1 n 
de raadzaal van het gemeentehuis 
(recht tegenover het Kultureel Cen
trum) en in de hal zelf een edu-
katieve tentoonstelling over Vlaams 
kultureel erfgoed uit Frans-Vlaan-
deren. 
Om I0u. zijn er vijf sektiebijeen-
komsten o.m. gewijd aan: 
- Media en Onderwijs m.m.v. de 
joernalisten Jan Gheysen en Gerrit 
LutS; 
- Toerisme m.m.v. L Cleenewerck 
over vestingsbouwkunde in Frans-
Vlaanderen; 
- Geschiedenis m.m.v. prof. Chris 
Vandenbroeke over de sociale ge
schiedenis van het Vlaamse volk; 
- Ekonomie m.m.v. C. Decat over 

het grensoverschrijdend probleem 
van het afvalwater; 
-Jeugd m.m.v. Frans-Vlaamse jon
geren en de voorstelling van nieuwe 
uitgaven. 
Om 12u. is er een gemeenschap
pelijke maaltijd in restaurant Groen-
hove. 
Om 14U.30 volgt de plenumzitting 
met o.m. welkom door Cyriei Moe-
yaert, een uiteenzetting van de 
Frans-Vlaamse inspekteur Francis 
Persyn over ,,De plaats van het Ne
derlands in het Franse onderwijs
systeem", het verslag over de 51e 
Nederlandse Taaiprijsvraag voor 
Frans-Vlamingen door Dirk Verbeke 
en de slottoespraak door Vlaams 
minister van Kuituur Luc Martens. 
Daarna volgt nog een gezellig sa
menzijn in de hal en is er nog ge
legenheid tot bezoek aan de ten
toonstellingen en de boeken-
stands. 

De toegang tot alle bijeenkomsten is 
vrij en kosteloos. 

o» Info en progr.: KFV-Mededelingen, 
Platanendreef 46, 8790 Waregem, 
tel. 056160.13.51 of 056160.26.49. 

Bloedmooi 
te leper 

• K U L T U U R T J E • 

In 1894 opende Arthur Merghelynck te 
leper zijn privé-museum, volledig gewijd 
aan de 18de eeuw. De Académie royale de 

Belgique erfde deze instelling in 1908. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog kon de 
Mission Dhuicque een gedeelte van de 
inboedel van dit bijzonder rijke museum 
in veiligheid brengen. 
Het grote herenhuis Merghelynck werd 
in de jaren 1932-34 herbouwd, de zeer 
geslaagde binneninrichting volgde in 
1952-56. Bij erfpachtovereenkomst werd 
in 1994 het beheer van dit museum en de 
zorg voor de waardevolle verzameling 
toegewezen aan de stad leper. 
Een nieuwe diepgaande studie van ieder 
afzonderlijk voorwerp werd opgestart. 
Algauw werden letterlijk „schatten op 
zolder" ontdekt: o.a. een reeks van 45 
grote tekeningen waarvan iedereen dacht 
dat zij het oorlogsgeweld niet overleefd 
had! 

Alle tekeningen, op twee na, zijn uit
gevoerd met het zgn. bloedrode san-

guinekrijt en worden om die reden, voor 
het eerst sedert minstens 1915, aan het 
publiek getoond onder de titel Bloed
mooi. 

De mooiste tekeningen zijn „veduta": 
gezichten op overblijfsels van antieke 
monumenten in de omgeving van Rome, 

uitgevoerd door Jacques Valcke (°Ieper), 
Joseph Ie Bouteux ("Rijsel) en zelfs Jo-
seph-Benoït Suvée ("Brugge). Voor een 
jong kunstenaar was een studiereis naar 
Italië in de 18de eeuw een onmisbare stap 
in de ontwikkeling van zijn loopbaan. De 
overige tekeningen illustreren de diverse 
facetten van de 18de-eeuwse tekenkunst: 
studies voor religieuze schilderijen, aka-
demische studies naar bet levend model, 

portretten van kinderen en opgesmukte 
dames, enz. 

Naar aanleiding van deze tentoonstelling 
werd een katalogus (250 fr.) uitgegeven 
waarin alle tekeningen voor het eerst 
afgebeeld worden. Deze publikatie bevat 
ook twee bijdragen. Vooreerst het artikel 
„De reis naar Italië en de toestand van de 
Schone Kunsten in België tussen 1760 en 
1830" door dr. Denis Coekelberghs, een 
van de weinige specialisten betreffende 
de 18de-eeuwse kunst in België en een 
bijdrage over de leperse kunstschilders 
werkzaam in die periode door Jan De-
wilde. 

c* Bloedmooi, in het Stedelijk Museum, 

leperleestraat 31 te leper, tot en met 

31 oktober '96. ledere dag van 9u.30 

tot 12u. en van 13u.30 tot 17u.30. Op 

maandag gesloten. Toegang: 50 fr., 

geeft toegang tot 4 stedelijke musea. 

BRUSSEL, 
12 

OKTOBER 
1996 

Op 12 Oktober 
zijn we allemaal Ketjes 

Ketjes-dag begint om 9u.30 in het Markiesgebouw 
van de Vlaamse Gemeenschap waar Brussels VU-
raadslid Sven Gatz het Vlaams Aktieplan voor 
Brussel voorstelt. Voor Ketjes die liever meteen de 
Brusselse binnenstad induiken is er een alternatief 
voormiddagprogramma. 

De jongste leden van de VU-familie krijgen het 
kinderprogramma van Renaldo's Jeugdshow voor
geschoteld. Vanaf 12u.30 kunt u in het Mar
kiesgebouw een broodmaaltijd verorberen terwijl u 
naar volksmuziek van Zjamoel luistert. Na het 
middagmaal bezetten de jeugdige VU-telgen het 
nationaal partijsekretariaat waar opnieuw gezorgd 
wordt voor gepaste kinderopvang. 
's Namiddags nemen ervaren gidsen u mee op 
enkele wandelingen door onze hoofdstad. U maakt 
uitvoerig kennis met pohtiek, kultureel, historisch 
en sociaal Brussel. De verschillende wandelgroepen 
zien elkaar weer aan de deuren van het Vlaams 
parlement waar u verwelkomd wordt door VU-
fraktievoorzitter Paul Van Grembergen. De 9 VU-
parlementsleden geven vervolgens een rondleiding 
door het prestigieuze Vlaams parlement. Een toe
spraak van voorzitter Bert Anciaux rondt dit dagje 
Brusselen af. 

WAT U MOET WETEN 

Markiesgebouw, in de onmiddellijke na
bijheid van het Centraal Station, welkom vanaf 
9u.30. 

Volwassenen betalen 300 fr. (voor brood
maaltijd en info-pakket); 

kinderen -12 jaar betalen 100 fr. 
In de voormiddag (Markiesgebouw) kin

deranimatie met Renaldo's Jeugdshow. In de na
middag (tot 17u.30) kinderopvang op het VU-
partijsekretariaat, Barrikadenplein. 

In het Markiesgebouw parkeergelegenheid 

voor mindervaliden. Markiesgebouw en Vlaams 
parlement zijn gemakkelijk toegankelijk voor rol
stoelgebruikers. 

c» Inschrijven: VU-sekretariaat, Barrikadenplein 
12, 1000 Brussel. Fax: 02/217.35.10. 300 fr. 
voor volwassenen, 100 fr. voor kinderen -12 jaar 
op rekeningnummer 435-0271521-01 van VU 
te 1000 Brussel. Ik vermeld 'Ketjesdag' en het 
aantal deelnemers. 

c» Meer informatie bij Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel, Omwentelingsstraat 13. Tel.: 
02/219.25.00 - Fax: 02/217.35.10. 

c» Inschrijfbon op blz. 8 
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STRIPTEASE 
Moesten Demi Moore, Armand Assante en Burt Reynolds niet op 

de affiche staan, Striptease zou nauwelijks of geen aandacht 

krijgen. Trouwens welke PR-man haalt het nu in z'n hoofd om na 

een flop als Showgirls een titel als Striptease te gebruiken. Het is 

een zwarte komedie die eigenlijk nooit van de grond komt. Deze 

kaas met gaatjes vertoont de nodige schimmel, en om schimmel 

kun je nu eenmaal niet lachen. Striptease is daarbij nog dom ook. 

Het verhaaltje draait om een moeder die hoederecht over haar 

dochter wil krijgen. Het striptease-onderwerp is nog het beste 

uitgediept, en vooral de hypokrisie inzake de naakte vrouw wordt 

sterk aan de kaak gesteld. (**) 

NIEUW IN DE BIOS 

THE NUTTY PROFESSOR 
jerry Lewis en Bill Richamond kregen ooit het geniale idee om de 

film The Nutty Professor (1963) te schrijven. Deze variatie op het 

Jeckyll en Hy de-verhaal, is de ferry Lewis-film die ik me nog steeds 

het best herinner. Gewoon subliem. Nu heeft ene Tom Shadyac een 

vehikel gemaakt dat je helemaal geen cadillac kunt noemen, maar 

eerder een karretje iets boven de middelmaat. Eddie Murhpy werd 

gekozen voor de Jeckyll en Hyde-rol, die inhoudt dat het beter is 

om goed te zijn dan om er goed uit te zien. De scenaristen 

sleutelden aan iets waar niet aan moest worden gesleuteld, en 

voegden overbodige „Cyrano de Bergerac"- en „Het spook van de 

opera"-elementen aan het script toe. Af en toe goed voor een 

bulderlach, maar daar blijft het dan ook bij. {**) 

PHENOMENON 
John Travolta, Kyra Sedgwick, Forest Whitaker, Robert Duvall 

staan naast elkaar in Phenomenon van regisseur Jon Turteltaub. 

Men vertrekt van het feit dat de mens maar 10 procent van zijn 

hersenkapaciteit gebruikt. Dit tragisch verhaal van een gewone 

man die plots een Einstein blijkt te zijn, had een knaller van een 

film kunnen opleveren, nu is het maar een doodgewoon - wel goed 

geakteerd! - stukje pellicule geworden. (**) 

W. Sneer 

MEDIALANDSCHAP 

^^MllL.! 

Steve McQueen en 
Dustin Hoffman In de 
Papilion, zat. i a 
Sept., op Ned. 1 
om 20U.33 

f̂e=î  Je t'alme, lic ooic niet RTBFdokumentaire 
over de relatie tussen Vlaanderen en Brussel. Waarom 
gaan er niet meer Vlamingen in Brussel wonen? 
Waarom laten ze de KVS verkommeren? Is Brussel een 
vuile, een gevaarlijke stad? Allemaal vragen die aan 
bod komen in deze,,Keuze van de Dekeyser". Zon. 15 
Sept., TV 1 om 19U.50 

'ib=# Nouvelle vague Franse film van Jean-Luc 
Godard uit 1990 met Alain Delon, Domiziana Giordano 
en Roland Amstutz. In deze film wordt niets verteld, 
de beelden overlappen elkaar en de kijker moet het 
allemaal zelf maar assimileren. Fans van Goddard 
zuilen het meesterlijk vinden, anderen mogelijk een 
anti-film. IVIIsschien wordt een en ander duidelijk in de 
autobiografische film JLC/JLG die na Nouvelle vague 
wordt uitgezonden. Maan. 16 sept., Arte om 
22U.25 

1fe=# Missing pieces Absurde komedie van Leonard 
Stem uit 1991 rond Eric „Monty Python" Idle en 
Robert Wuhl, twee mislukkelingen die op zoek gaan 
naar de oplossing van en ingewikkeld raadsel. Af en 
toe echt leuk, maar vele gags lijken verdacht sterk op 
oldies van Laurel & Hardy en The Three Stooges. Dins. 
17 sept., BBC 1 om 23U.50 

'^=J' imitation of life Voor zljn laatste film koos de 
Deense kuitregisseur Douglas Sirk in 1959 de smartlap 
Fannie Hurst, die eerderal werd verfilmd door John M. 
Stahl met Claudette Colbert in de hoofdrol. Het 
verhaal werd aangepast en veranderd in een verslag 
van de loopbaan en de ambities van een toneeldiva, 
gespeeld door Lana Turner. Woens. 18 sept., TV 2 
om 20U.05 

^=^ Notaris & Zn Binnenkort spreekt de regering 
zich uit over het wetsontwerp over de modernisering 
van het notariaat. Vroeger konden kinderen van 
notarissen automatisch hun ouders opvolgen. De 
bedoeling van het ontwerp is dat voortaan iedereen 
zich kandidaat kan stellen om een notariskantoor over 
te nemen. Een reportage in Panorama. Dond. 19 
sept., TV 1 om 21U.35 

^=!^ De Tussentijd Nederlandse triller uit 1993, 
met Amanda Ooms, Pleuni Touw en Jules Hamel. De 
vader van een jonge vrouw takelt steeds verder af 
nadat hij een hartaanval heeft gehad en overlijdt 
korte tijd later. Maar de overledene blijft telefonisch 
kontakt onderhouden met zijn dochter. Verwarring 
en paniek alom! vr|J. 20 sept., Ned. 3 om 20u.28 
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Goede 
voornemens 

Om aan de normen van het mini-dekreet 
te voldoen moet de openbare omroep 
hervormd worden. Eén keer de verwach
tingen ingevuld zal de BRTN (a) een zo 
groot mogelijk aantal kijkers bereiken en 
(b) een zo groot mogelijke kwaliteit na
streven. Voor TVl, onder netmanager 
Piet Van Roe, is de hervorming voorzien 
voor 1 januari 1997. TV2, ondei Herman 

Pauwels, mag het iets rustiger aan doen en 
hoeft pas tegen het najaar hervormd te 
zijn. 

Om één en ander zo goed mogelijk te 
laten verlopen heeft de BRTN een kij-
kersonderzoek laten uitvoeren bij 1.200 
Vlamingen. De resultaten ervan waren 
beschamend voorspelbaar. Houd u vast 
aan de takken van de bomen! De modale 
kijker stemt bij voorkeur af op een ge

neralistisch net. Temazenders kunnen in 
Vlaanderen op niet veel simpatie re
kenen. Zappen doet de kijker omdat het 
programma niet aan zijn wensen voldoet. 
De programmakeuze, tot slot, wordt in 
familiekring gemaakt. Het onderzoeks-
buro Censydiam heeft het gemeenschaps
geld ook aangewend om het totaal van de 
TV-kijkers onder te verdelen in zes groe
pen. Groot was de verrassing vast te 
stellen dat de ene kijker meer TV kijkt dan 
de andere, en dat verschillende groepen 
ook naar een verschillend aanbod grij
pen. 

De BRTN greep de bevindingen niet
temin aan om zich te richten naar de 
middengroepen: 'rusteloze TV-kijkers' 
en 'TV-verslaafden' behoren niet tot de 
doelgroepen van de openbare omroep. 

BRTN-TVzal trachten 76% van de 
kijkers te bereiken met één 

verbredend en één verdiepend net 

Voor de resterende 76% van de kijkers zal 
de BRTN voorzien in een 'verbredende' 
TVl en een 'verdiepende' TV2. Vrij ver
taald betekent dat dat TVl hoofdzakelijk 
luchtige info en ontspanning zal brengen 
en dat TV2 zich vooral zal toeleggen op 
kijkers die iets meer achtergrond en iets 
minder lucht verlangen. Dat zijn nobele 
voornemens die evenwel ook zonder 
voorafgaand onderzoek vooropgesteld 
hadden kunnen worden. 

'Panorama', vlaggeschip van de 
BRTN-nieuwsdienst, heeft in het 
nieuwe TV-seizoen eindelijk terug
gekregen waar het min of meer 
recht op heeft: een schappelijk 
uitzenduur. Of het nu ook nog 
bekeken gaat worden is weer een 
ander paar mouwen. Het moet, 
ook al vangt het vroeger aan, de 
konkurrentie aangaan met zowel 
'Terzake' als met 'Jambers'. Vooral 
deze laatste, uit de Panorama-stal 
nota bene, zal met onderwerpen 
als 'Jonge grootmoeders', 'Naakt
modellen', 'Alkoholisten' en een 
kombinatie van de drie naar alle 
verwachting de gesprekken op vrij
dagochtend beheersen. 
'Panorama' heeft bovendien geen 
'Wittekerke' als gangmaker en 
moet genoegen nemen met 'Kin
deren niet toegelaten', waarin 
twee mensen komen spreken over 
het jaar waarin ze zestien waren. 
Waarom dat zo noodzakelijk twee 
bekende Vlamingen moeten zijn, is 
ons een raadsel. ,,Je krijgt van deze 
BV's eens iets totaal anders te ho
ren" verdedigde Kurt VanEeghem, 
kletsmajoor van dienst, zich. Wij 
zaten daar eigenlijk niet op te 
wachten. Van zowel Hugo Schiltz 
als van Lutgart Simoens bestaan er 
bovendien biografieën. Af te lei
den uit zijn vragen had ook Van 
Eeghems redaktie ze gelezen. Het 
extraatje bestond er onder meer in 
om een oud lief van Simoens ten 
tonele te voeren. We kijken nu al 
uit naar de aflevering waarin Johan 
Van Hecke komt spreken. 
Acht weken had Williann van Lae-

ken de tijd gekregen om een por
tret te maken van de Sint-Cene-
sius-Rode, zonder 'h' voor de Vla
mingen. Het zou een 'leerrijke, 
maar leuke' aflevering worden, be
loofde hij. Voor Vlamingen die niet 
in Rode wonen, werd het vooral 
een leerrijk dokument. Op een 
voor dit onderwerp biezonder se
rene manier slaagde Van Laeken 
erin om het dode begrip 'faciliteit' 
weer te geven. Vooral de gevolgen 
ervan werden pijnlijk duidelijk 
zichtbaar gemaakt. De Franstali-
gen pasten zich niet aan, hebben 
door de jaren heen de politieke 

slaagden de twee landstalen onder 
de knie te krijgen. 
Hoe dat Franstalige gemeentebe
stuur, of altans een deel ervan, de 
zaken ziet kregen we te horen van 
ene Carlier, zelf gemeenteraadslid. 
'Waarom zou Rode geen deel uit
maken van Brussel?', vroeg hij zich 
hardop af. Gezien de verhoudin
gen, op het eerste zicht, niet eens 
een zo domme opmerking die de 
Vlaamse overheden moet aanzet
ten tot een kordater beleid. Van 
Laeken toonde ons voorts beelden 
van een Franstalige biblioteek, een 
Franstalige villawijk, een Franstalig 

De hoogste (facili-)tijcl! 
Panorama, donderdag 5 september 1996, TVl 

meerderheid verworven en doen, 
gesteund door de beschermende 
faciliteiten, rustig hun ding.,,Zon
der faciliteiten hadden de Frans-
taligen zich moeten aanpassen" 
merkte iemand op. Nu gebeurt dat 
niet en dat kan je de Franstaligen In 
feite niet eens kwalijk nemen: ze 
kregen rechten en maakten daar 
ook gebruik van. Eén en ander 
heeft ertoe geleid dat in Sint-Ge-
nesius-Rode nu ongeveer 60% 
Franstaligen wonen. Dat het ge
meentepersoneel hoofdzakelijk 
van Vlaamse origine is, heeft het 
enkel te danken aan het feit dat de 
Vlamingen er blijkbaar beter in 

informatieblad en een Neder
landstalige vastgoedmakelaar met 
vrijwel uitsluitend Franstalige klan
ten. Laatstgenoemde adverteerde 
uitsluitend in het Nederlands, 
maar verkocht graag en vrijwel uit
sluitend aan Franstalige klanten. 
,,Een zaak is een zaak" verdedigde 
hij. De reportage sloot af met een 
drietal militante Vlamingen die os-
tentatief met een Vlaamse leeuw 
door Rode trokken: „Het Is ons 
goed recht om daarmee over de 
taalgrens te wandelen." Benieuwd 
of hun route binnen 20 jaar nog 
dezelfde zal zijn. 

Krik 
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DuidelUke 
uitgangspunten 
Nadat een bende hemeschoppers alle 
zin voor maat op de Uzerweide over
boord gooide, hadden we kunnen ho
pen dat de brede, goedmenende Be
devaartmassa weer de weg van de een
dracht zou inslaan Sommigen menen 
echter dat de tijd gekomen is om oude 
rancunes te laten opborrelen Hugo 
Schiltz heeft al lang moeite met de 
ongebonden Vlaamse beweging, nu 
meent hij dat de tijd rijp is om iedereen 
die vragen heeft bij het iJzerbedevaart-

komitee op één, onverdraagzame hoop 
te smijten 
Wanneer hij oproept 'De Roover te ont
maskeren' en aansluitend stelt dat de 
Vlaamse beweging alleen toebehoort 
aan wie de demokratie uitdrukkelijk ver
dedigt, insinueert hij zeer kwaadwillige 
zaken Ik heb van niemand lessen in 
demokratie te ontvangen, ook met van 
dhr Schiltz De struktuur van de ver
eniging waarvan ik voorzitter ben, de 
WB, en mijn inzet voor het Forum be
wijzen dat Feiten zijn sterker dan rod
delachtige insinuaties Het is het Forum 
dat voorstelt om het IJzerbedevaart-

komitee op demokratische basis te or
ganiseren, het IS het Forum dat pu
bliekelijk heeft opgeroepen geen ge
weld te gebruiken op de weide (bv De 
Standaard, 17 aug j l), het is het Forum 
dat steeds vermeden heeft om de kloof 
te verbreden, maar met oplossingen 
kwam aandraven, het is het Forum dat 
blijft streven naar eendracht op basis van 
de godsvredegedachte, via inspraak 
Dan worden dingen zoals die op de 
weide gebeurden onmogelijk en snijden 
we de geweldenaars de pas echt af Ik 
stel vast dat Hugo Schiltz de 6 000 men
sen van het Forum van de Bedevaart wil 

uitsluiten omdat zij inspraak vragen (en 
daar alleen met fatsoenlijk middelen 
naar streven) en daar graag de kleine 
bende geweldenaars voor gebruikt Dit is 
onfatsoenlijk Ik lees in De Morgen 6^1 hij 
afstand neemt van de soevereiniteits-
gedachte die Lionel Vandenberghe naar 
voor schuift en die wij al jaren voor
staan 
Ik blijf geloven in een eendrachtige 
Vlaamse beweging op basis van dui
delijke demokratische uitgangspunten 
Vandaar de inspraak-eis 

Peter De Roover, 
WB-voorzKter 

^ WEDERWOORD ^ 

De kanonnen op 
mekaar 
Als medewerker bij het TAK droeg ik 
jarenlang mee een zware verantwoor
delijkheid bij het organiseren en leiden 
van honderden akties. 
Ik denk nu aan een tijd dat de politieke 
aktualiteit de sluimerende meningsver
schillen binnen de Vlaamse beweging nog 
enigszins op de achtergrond kon druk
ken. Ik schrijf nu over een tijd toen 
duizenden Vlamingen zij aan zij voor de 
'Vlaamse zaak' opkwamen. 
Zonder alles uit die tijd te bewieroken, 
want ook toen werden fouten gemaakt, 
boekte die weliswaar broze eenheid ter
reinwinst. 

Tal van invloedrijke Vlaamse Voerenaars 
zien de huidige toeristische en ekono-
mische heropleving van hun streek als 
rechtstreeks positief resultaat van het 
Vlaams optreden, nu 10 jaar geleden. 
Vlamingen met naam hebben meermaals 
in woord en daad hun dankbaarheid 
uitgedrukt hoe bv. TAK 'met hoog moreel 
gezag' (citaat) de amnestiestrijd voerde. 
Maar met het verdwijnen van het Voe
regeltje uit de aktualiteit en het uitblijven 
van enige oplossing voor het amnes
tievraagstuk, brokkelde deze eenheid ge
staag af en begon een oorlog binnen eigen 
gelederen. Voorzichtig uitgedrukt deden 
verdachtmakingen allerhande koppen 
rollen binnen de besturen van vele 
Vlaams-nationale verenigingen. Honder
den idealistische Vlaamse jongeren haak
ten ontmoedigd af. Bij gebrek aan een 
gemeenschappelijk aktieterrein geraakte 
de Vlaamse beweging steeds openlijker en 
steeds dieper verdeeld. De afgelopen ja
ren kon de Vlaamse beweging geen vuist 
van betekenis meer maken. De kanonnen 
werden op mekaar gericht. 
Vanuit mijn jarenlange inzet veroordeel ik 
krachtig de dwaze incidenten tijdens de 
jongste IJzerbedevaart. Werk van jaren 
werd op een paar minuten uitgevaagd, 
een zware hypoteek werd gelegd op de 
toekomst. 

Talrijke leerkrachten die tijdens hun les
sen vredesopvoeding de universele vre
desboodschap van de IJzertoren belich
ten, zien de zin van hun opdracht met 
meer in. 

Erwin Brentjens, 
Gewezen voorzitter van de TAK-raad, 

Kontich 

Puidemkheid 
Op de IJzerbedevaart was ik getuige van 
het weerzinwekkende optreden van een 
bende onverdraagzamen. Omdat ik dui

delijk afstand wil nemen van deze per
sonen, heb ik nadien een brief geschreven 
naar de organisaties waarvan ik (be-
stuurs)lid ben. Met name- Davidsfonds, 
FVK-Rodenbachfonds en Marnixring. 
Hierin vraag ik hen dit gewelddadig op
treden en, de personen en de vereni
gingen die dit goedkeuren duidelijk te 
veroordelen; indien zij menen dat dit met 
nodig IS dan neem ik ontslag uit deze 
verenigingen. Zo zal duidelijk worden 
welke kleine groep personen deze her
rieschoppers vertegenwoordigen. 

Jef Bogaert, 
Zedelgem 

Nooit meer 
ooriog 
Deze boodschap van de Fronters, ge
beiteld op de IJzertoren werd schaam
teloos verkracht door geweld op de be
devaart. 

Broedertwist en schande vierden hoogtij! 
Beschamend. Dat zelfs kinderen hiervoor 
gebruikt werden maakt het nog droe
viger. 

Op de bedevaartweide past alleen eer
bied, ingetogenheid en bezinning. 
Radikaal Vlaming zijn is meer dan nodig 
en WIJ blijven pleiten voor een onaf
hankelijk Vlaanderen in Europa via de 
weg van het gesprek en de luisterbe
reidheid. Enige vorm van geweld wijzen 
WIJ radikaal af. 

Men mag grondig van mening verschillen 
met de gang van zaken in het IJzer-
bedevaartkomitee, maar dit moet uit
gepraat worden. 

WIJ hopen dat wat op de 69ste IJzer
bedevaart gebeurde, nooit meer ge
beurt! 

Vlamingen, laten wij eensgezind de ran
gen sluiten in trouw aan het IJzertes-
tatment: „Godsvrede - nooit meer oor
log - zelfbestuur". 
Er IS nog zoveel te doen! 

Wiifned Rosiers, 

IJzerbedevaartkomitee, 
Gewest Maaseik 

wat haat 
vernieit... 
Diep verontwaardigd ben ik de avond na 
de bedevaart thuis gekomen. Ik had mij 
wel aan een stilzwijgend protest ver
wacht, maar met aan een brutale overval 
door een kleine maar goed georgani
seerde bende, die iedereen monddood 
wenste te maken. Is dit de toepassing van 
de "Godsvrede"? 

Ik zat achteraan en heb duidelijk gezien 
hoe alle bedevaarders aangeslagen waren, 

ook die mensen met de gratis uitgedeelde 
halsdoek. Wij voelden ons allen samen 
machteloos tegen zoveel brutaal geweld 
en haat van nog geen honderd man. Ons 
enig verweer was het warme en krachtige 
applaus voor de toespraak van de voor
zitter. Niet alleen omdat het een van de 
meest radikale van de jongste jaren was, 
maar tevens om gezamenlijk uitmg te 
geven van onze afschuw voor die brutale 
raid. Het was ons enige wapen van ver
zet. 

De foto's van de oprukkende fanfare als 
speerpunt en van weerloze mensen heb
ben mij diep geschokt. 
De verdere toekomst van onze IJzer
bedevaart zouden wij als volgt willen 
zien-

- een sobere bedevaart 1997, zonder 
toespraken, als eerherstel. Enkel een eu
charistieviering gevolgd door bezinning, 
massazang, bloemen en vlaggenhulde; 

- zeker geen fanfares meer op de weide. 
Liever een korte sobere bedevaart, waar 
ook weer plaats is voor jonge gezinnen 
met kinderen. Waar allen uit welke po
litieke stroming ook, die akkoord gaan 
met de inhoud van de jongste toespraak, 
zonder vrees voor een nieuwe brutale 
raid, welkom zijn. 

Albert Lepeer, 
Kortrijk 

Kari iviarx 
Tijdens een middaguitzending van 
BRTN-aktueel (4 sept. jl.) verklaarde een 
eminent professor-moraalfilosoof van de 
VUB dat de grondoorzaak voor het mon
strueus gedrag van Dutroux en Cte ei
genlijk moet gezocht worden bij ons 
sociaal-ekonomisch systeem, nl. bij het 
kapitalisme. Ene Kar! Marx had dat reeds 
in de vorige eeuw in geschriften uitvoerig 
beschreven, aldus de professor. De ge
achte professor wees in elk geval een 
moreel revival als mogelijke tegenreaktie 
van de maatschappij als nefast van de 
hand. Alleszinss is moraliseren uit de 
boze, zei hij nog. Lang leve Marx. 

Walter Maes, 
Zwevegem 

49.75% meer! 
In 1995 bedroeg het bedrag van mijn 
waterfaktuur zonder BTW 6.777 fr., ter 
berekening van het aantal kubieke meter 
werd dat bedrag gedeeld door 40 en 
kwam ik dus op 169 kubieke meter 
waterverbruik. 

In het tweede kwartaal 1996 verhoogde 
Antwerpse Waterwerken de prijzen en 
kom ik aan een bedrag van 7.185 fr. 

zonder BTW, de Vlaamse Gemeenschap 
hanteert echter hetzelfde coefficient van 
40 (en mijn waterverbruik stijgt plot
seling naar 179 kubieke meter). Dat getal 
wordt gehanteerd om te vermenigvul
digen. 

Dan hanteert diezelfde heffing m 1996 
een tarief van 950 fr., terwijl dat in 1995 
nog 628 was, en dit allemaal volgens 
dezelfde wet van 26 maart 1971 (art. 35 
ter § 1). 

Slotsom: het bedrag van de heffing stijgt 
plotseling met 49,75 procent. 
Wat we zelf doen, doen we goed. Maar 
wel duurder! 

Walter A.R Soethoudt, 
Antwerpen 

De ieiders 
Op 1 sept. '96 bekeek ik de BRTN-
uitzending „De Zevende Dag". Daarin 
poogde de Blokwoordvoerder zich 
krampachtig te „verschonen" van het 
geweld zijner rechtse satelhetgroepen: 
Voorpost, VNJ, NSV e.a. Eens te meer -
zo dacht hij - is de aanval de beste 
verdediging. Het IJzerbedevaartkomitee 
beschuldigde hij samengesteld te zijn 
door VU-kabmettards. 
Nieuwsgierig ben ik de samenstelhng 
ervan gaan natrekken in het program
maboekje. Tussen de ± 50 namen, vind ik 
hooguit een tweetal personen uit VU-
kringen... De Werkgroep Radtcahsering 

IJzerbedevaart die het Blok taktisch voor
afgaat daarentegen, is in feite mets anders 
dan een optelsom van rechtse schemer-
groepjes buiten de demokratische 
Vlaamse beweging o.l.v. Blokfiguren. 
Nooit immers werden hun voorzitters 
verkozen. Enkele voorbeelden: Voorpost 
(Luk Vermeulen), VNJ (Ledy Broeckx), 
BDAC (Van Onckelen). En deze onver
draagzame „leiders" eisen nu inspraak en 
medebestuur in het IJzerbedevaartkomi
tee. Potsierlijker kan het met. Nu eist (!) 
dit klop- en fluitkoncert een „nood-
komitee" om de „bedevaart te redden" 
en een „nieuwe dialoog onder onver
dachte Vlamingen op gang te brengen". 
Je moet maar durven! 

J.V.L., Kessel-Lo 

PS De redaktie ontvangt graag bneven van lezers 
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheur
mand in De redaktie behoudt zich het recht voor 
bneven in te korten en persklaar te maken Bneven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken 
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inds enige tijd is de wet 'tot de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens' volledig van 

kracht. Het ongelimiteerd verzamelen en 

kombineren van persoonsgegevens zou vanaf nu 

verleden tijd moeten zijn. 

• UITSMIJTER • 

Beste Mevrouw Vranken. Ik vrees 
dat er een misverstand geweest is 
tussen ons! Blijkt nu, na controle 
bij onze Directeur van de Grote 
Prijzen en Geschenken, dat er wel 
degelijk gratis een prachtig ge
schenk voor u klaar ligt, mevrouw 
Vranken! (uit een brief van 3 Suis
ses) 

Een klein half jaar geleden ben ik ver
huisd. „Proficiat!", zal u denken, „Maar 
wat heb ik daar verder mee te maken?" 
Niets, inderdaad. En toch hebben nogal 
wat mensen er baat bij te weten dat mijn 
of uw adres veranderd is. Onder die 
geïnteresseerden bevinden zich naast fa
milie, vrienden en fiskus ook diverse 
ondernemingen. Vanaf het moment dat 
zi) over het nieuwe adres beschikken, 
zullen zij niet aarzelen om u, waar mo
gelijk, met raad en daad bij te staan. 
„Beschouw dit soort post niet te vlug als 
een zware inbreuk op je privé-leven.", 
zegt Lieve Elias. Ze is als juriste werkzaam 
voor de 'Commissie voor de Bescherming 
van de Persoonlijke Levenssfeer' (CBPL). 
Die kommissie, een federale instelling, is, 
in zi)n huidige vorm, opgericht samen 
met het goedkeuren van de wet in 1992. 
Zij is voorgezeten door een magistraat en 
tek 16 leden die 'alle strekkingen in de 
maatschappij vertegenwoordigen'. On
der hen informatika- en rechtsdeskun-
digen, sociologen. „Telkens wanneer er 
een wetsvoorstel of -ontwerp in de maak 
is waarbij er geraakt wordt aan de per
soonlijke levenssfeer, geeft de kommissie 
advies. Dat was onder meer het geval bij 
het voorstel rond de onbemande ver-
keerskamera's." zegt Elias. 
De huidige wet staat een verwerking van 
persoonsgegevens toe voor duidelijk om

schreven en wettige doeleinden en ze 
mogen niet worden gebruikt op een wijze 

die onverenigbaar is met die doeleinden. 

Ehas verduideÜjkt: „Een onwettige ver
werking zou bv. het samenstellen van een 
lijst van huurmoordenaars zijn. Veel 
voorbeelden van manifest onwettige ver
werkingen zijn er evenwel niet. Het is de 
beheerder van een bestand ook verboden 
van zomaar gegevens te verzamelen: er 
moet op voorhand bepaald worden wat 
ermee gebeurt. Ook de betrokkene moet 
dat weten. Tot slot mogen de gegevens 
opgenomen in een bestand ook niet 
'overmatig' zijn. Het is bv met van
zelfsprekend dat een school in haar leer-
lingenbestand ook veel informatie over 
de ouders van haar leerlingen opslaat. 
Het kan, maar dan moeten de gegevens 
wel overeenstemmen met de doelstel-
ling." 

Wie een bestand samenstelt moet de 

personen erin opgenomen in principe 

daarvan op de hoogte stellen. De sa

mensteller moet daarbij vermelden dat de 
gegevens door de betrokkene te kon-
sulteren zijn. Nazicht van een half jaar 
geadresseerde reklame leert ons dat dat 
meestal korrekt gebeurt. „Deze gegevens 
worden in de geïnformatiseerde bestan
den waarvan Corona n.v. eigenaar is, 
opgeslagen. Sommige van deze gegevens 
kunnen doorgegeven worden aan haar 
commerciële partners. De wet van 
08/12/92 voorziet het recht van toegang 
en verbetering van deze gegevens, evenals 
het consultatierecht van het register bij de 
CBPL." Corona Verzekeringen voldoet 
met verve aan zijn plicht, maar om dat 
vast te stellen moesten we er wel een 
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heeft gemaakt om 'het lezersprofiel aan te 
scherpen'. 
„Er zijn veel ondernemingen die zich 
bekwamen in direkt marketing (DM): ze 
verzamelen gegevens en gebruiken ze om 
een profiel op te stellen van personen. Zij 
stellen dat het weinig zin heeft om ge
woon aan iedereen reklame te sturen. 
Iemand die tuinartikelen verkoopt, vindt 
geen klanten onder hen die op een ap
partement wonen." Ehas' verklaring is 

Bekend is bemind 
vergrootglas bijhalen. Over wie die 'kom-
merciële partners' zijn, blijft het ove
rigens koffiedik kijken. Ondertussen be
schikken zij wel over gegevens als het 
aantal km. dat u jaarlijks aflegt en over het 
al dan niet beveiligd zijn van uw garage... 
„Ook de doelstelling van het verzamelen 
van gegevens moet kenbaar gemaakt wor
den. Dat geldt zowel voor het opnemen in 
een intern bestand als voor het kom-
mercialiseren daarvan. Wie dat weet, 
staat het vrij te weigeren." zegt Elias. 

Geachte Heer Vranken. Na con
trole bleek dat u nog niet rea
geerde op ons schrijven van en
kele weken geleden. Eerlijk ge
zegd, dat verbaast ons een beetje. 
Welke ook de reden is, vandaag 
bieden wij u alsnog de kans om op 
ons voorstel in te gaan. (uit een 
brief van Test-Aankoop) 

logisch. Maar hoe komt men te weten of 
ik een tuin heb? „ledere dag is een deel 
van de bevolking bezig met het invullen 
van formulieren. Een deel daarvan is 
verphcht, een ander deel gebeurt vrij
willig. Die laatste kategone vraagt niet 
zelden een half levensverhaal." 
Of stelt dat achteraf zelf samen. Neem nu 
bv. GB: ieder produkt dat de konsument 
aankoopt wordt geregistreerd. GB weet, 
in ruil voor spaarpunten, welke hoe
veelheid van welke whisky u aankoopt, 
welk soort maandverband u gebruikt. 
Alle gegevens samen vormen een schat 
van informatie. Het hoeft geen verder 
betoog dat deze gebruikt kan worden, bv. 
bij soUicitaties, verzekeringen, leningen... 
Voor alle duidelijkheid: GB, overigens 
niet de enige winkelketen die een soort
gelijk systeem toepast, verzekerde ons 
zijn gegevens niet verder te verkopen, 
maar ze slechts 'intern' te gebruiken. 

Dat Corona, dat ons adres op rechtmatige 
wijze via De Post gekregen heeft, kom-
merciële doelstelhngen voorop stelt, 
moge duidelijk zijn. Minder duidelijk zijn 
de precieze bedoelingen van een recente 
wedstrijd in Weekend Knack. Door een 
enquête rond 'Leesgedrag in bed' in te 
vullen maakt de deelnemer kans op een 
boekenbon. Om die toegestuurd te krij
gen, dient vanzelfsprekend het adres 
meegedeeld te worden. Of gegevens over 
het aantal kleinkinderen, het beroep en 
de vorming van de ondervraagde in deze 
werkelijk zo essentieel zijn, durven we 
betwijfelen. Onderaan de vragenlijst le
zen we het zeer summiere „Soms staan wij 
bedrijven toe u informatie te zenden 
betreffende produkten of diensten die u 
kunnen interesseren. Indien u dit niet 
wenst, kruis dan dit vakje aan." Het 
geviseerde vakje is vrijwel onvindbaar. 
Navraag leert ons dat de media-afdeling 
van Roularta van de gelegenheid gebruik 

Geachte. Verhuizen brengt heel 
wat veranderingen met zich mee. 
Een nieuwe omgeving, nieuwe 
buren, nieuwe gewoonten,... Mis
schien blijft u wel bij uw huidige 
Renault-verdeler. Met hem hebt u 
een vertrouweN Relatie opge
bouwd, (uit een brief van Re
nault) 

De Post vraagt bij adreswijziging uit
drukkelijk of zij het nieuwe adres mag 
doorverkopen aan derden. De Dienst 
Inschrijving Voertuigen (DIV) doet dat 
niet en mede daarom wist onze auto
verdeler ons twee keer op rij, met een 
identieke brief en dito spelfout, te vinden. 
Daarnaar geïnformeerd, verschafte hij 
ons alle informatie én een Franstalige 
versie van de wet. „Een wetsontwerp 
rond de DIV en het doorsluizen van 
adressen is in de maak." zegt Ehas. 
„De DM-sektor beseft zelf dat hij zich 
moet beschermen tegen mensen die on

tevreden zijn. Hij volgt vrijwillig een 
deontologische kode en heeft daaren
boven de zgn. 'Robinson-lijst' opgesteld. 
Daarop staan mensen die geen reklame 
wensen te ontvangen. Mensen kunnen 
zo'n schrapping evenwel niet eisen op 
wettelijke gronden. Ongevraagde, maar 
persoonlijke, reklame kan misschien sto
ren, maar je kan er ook baat bij hebben. 
De aanbiedingen zijn gericht en berok
kenen de geadresseerde geen schade. Wat 
natuurlijk niet kan, is iemand die een 
vermageringskuur volgt een folder met 
kleding voor grote maten toesturen. Je 
kan daadwerkelijk op je rechten omtrent 
privacy gaan staan en zeggen 'Ik wil met 
rust gelaten worden', maar dan moet je 
ook kunnen begrijpen dat je niet aan 
adressen voor bv. een reünie kan geraken. 
Het domein van de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer omvat trouwens 
meer dan enkel het reklamedrukwerk. 
Ook de overheid is bv. aan de voor
schriften gebonden." besluit Elias. 
Onze gesprekspartner benadrukt dat wij 
ons niet te druk moeten maken over DM-
aanbiedingen: „In onze samenleving is 
zoiets absoluut noodzakelijk. Onderne
mingen moeten gericht kunnen werken. 
Voor de wet hadden de mensen er geen 
last van, nu hoor ik regelmatig dat zij 
'zwaar geschonden zijn in hun privacy'. 
De mensen zijn nogal licht geraakt. Het is 
bv. belangrijker dat het de bestandsbe
heerders uitdrukkelijk verboden is ge
gevens te verzamelen over religie, ras, 
politieke overtuiging, gezondheidstoe
stand... Dat je bij de vorige verkiezingen 
post van VLD of CVP in de bus kreeg, is 
dan wel weer volkomen normaal: kan
didaten mogen gebruik maken van de 
kiezerslijsten op voorwaarde dat zij zich 
beperken tot het sturen van verkiezings
drukwerk." 

De WB is u waarschijnlijk niet on
bekend. Dit aanbod is éénmalig. 
Profiteer er vandaag nog van. Wij 
zijn ervan overtuigd dat onze 
'Doorbraak' in uw smaak zal vallen 
en wensen u alvast veel leesple
zier! Met Vlaamse groeten, (uit 
een brief van Peter De Roover 
voorzitter WB) 

Vluchten kan niet meer! 
Geert Vranken 

c» Voor meer informatie of klachten: 

CBPL, Regentschapsstraat 61, 1000 

Brussel. Tel. 02/542.72.00, fax 

02/542.72.12. Lezers met 'voorbeel

den uit het levep' mogen zich ook tot 

de redaktie richten. 

Geadresseerde 
reklame 
boodschappen 
kunnen 
misschien 
storend zijn, 
de 
bestemmeling 
kan er ook 
zijn voordeel 
uithalen. 
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