
Vlaams 
onderwijs 

derft 
30 miljard 

N u het schoolgebeuren weer op 

gang werd getrokken, past een 

afstandelijke inschatting van wat 

Vlaanderen konkreet voor zijn onderwijs over 

heeft. 

Tot vervelens toe en tot ergernis van 

velen wordt het onderwijslandschap herschikt 

en onder hervormingen bedolven. Sommigen 

gooien alle schroom in het woordgebruik over 

boord door gewoon te stellen dat ons 

onderwijs door de aanhoudende 

vernieuwingsdrang geteisterd wordt. 

Daarnaast stellen zich telkens opnieuw 

dezelfde vragen naar het prijskaartje van ons 

onderwijs. Is het te duur? Is het zo dat 

bepaalde hervormingen een verkapte 

besparing verbergen? Is een rationalisatie uit 

budgettaire overwegingen op zijn plaats? 

Is ons onderwijs een slokop die op dieet 

moet gesteld worden? Is het werkelijk zo dat 

het onderwijs in Vlaanderen, zeker voor wat 

de budgettaire dimensies betreft, het stukken 

beter doet dan wat in Wallonië het geval is? 
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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

De Franse Nederlanden 
Deze week een biflage over 

de Vlaamse beweging in 
de Franse Nederlanden. 

En een gratis informatiepakket! 

En hoe brengen wij het er in Vlaanderen 

vanaf sinds 1988-89, het ogenblik waarop 

Nationale Opvoeding eindelijk en volwaardig 

ontdubbeld werd? Doen wij het anders en 

beter sinds we er zelf, helemaal autonoom, 

verantwoordelijk voor zijn? 

Het zijn even zo veel vragen waarop de 

onze redaktie een antwoord zoekt. Als aanzet 

daartoe konfronteren we onze lezers met de 

ontnuchterende doorlichting van de Vlaamse 

onderwijsbegroting zoals ze door Chris 

Vandenbroeke werd gedaan. 

Zo stelt Vlaams volksvertegen

woordiger Chris Vandenbroeke dat de 

onderwijsbegroting wel 235,2 miljard fr. 

groot is (44% van de Vlaamse begroting), 

maar naast het Bruto Regionaal Produkt van 

ongeveer 5.000 miljard in werkelijkheid 

slechts 4,8% bedraagt. Bovendien Iaat alles 

uitschijnen dat naar 1997 toe deze verhouding 

nog verder gaat afkalven. In vergelijking met 

de ons omringende landen zou Vlaanderen 

zich aldus tussen de „zwakke leerlingen" 

bevinden! 

(lees door blz. 5) 
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Papa Padania. 

Justitie hernvornnen?. 

Basl<isclie liongerstal<ing. 

Eric Vanderaerden stopt. 

Over paddestoelen 
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spanning goed wordt besteed. De opmer
king door CVP-voorzitter Van Peei gemaairt 
over de uitl<eringen op naam van Dutroux 
was pijniiji<, maar niet ontereclnt. Dat men in 
Wailonië het Vlaamse streven naar meer 
zelfstandiglieid, dus ook meer kontroie op 
de eigen geiden, opzettelijk verwart met 
separatisme getuigt van onwetendlieid 
over wat in Vlaanderen werkelijk leeft. Of is 
het kwade wil? Of wil men het beeld van 
Vlaanderen in Europa dermate beschadigen 
dat het er alle krediet verliest^ 
Wie bij dit alles garen spint is de federale 
eerste minister, terwijl de deelstaten ru-
zieën werkt hij in alle stilte verder aan zijn 
Maastricht-norm Ondertussen liet dhr De-
haene de koning een populistisch rondje 
lopen op de rand van de onwettelijkheid, 
maar aangezien het ,,voor het goede doel" 
was stellen weinigen zich daar vragen bij 
In dit land doen zich boeiende gebeur
tenissen voor, op de voet te volgen voor wie 
naar morgen kijkt. De federale staatsvorm 
staat onder druk, niet in het minst door zij 
die beweren deze te eerbiedigen Deze 
toestand zal ongetwijfeld nog verder evo
lueren. Naar waaf En hoe snel? 
Tegen die tijd zou het best kunnen dat de 
konfederale staatsvorm, zoals door de VU 
voorgesteld, wel eens dé uitkomst biedt 
voor de warboel die wij hierboven hebben 
geschetst Maurlts Van Liedekerke 

H et vergt enige inspanning om de ge
beurtenissen van de voorbije weken op 

een rij te zetten en ze in een geheel te 
situeren. Niet dat alles zal beklijven, maar er 
tekenen zich in 
dit land enkele 
duidelijke lijnen 
af lijnen die 
soms de vorm 
van breuken 
aannemen. 
Twee affaires 
hebben de zieke plekken in het gerecht 
schrijnend blootgelegd, een totaal verou
derde en slecht geleide administratie kan 
haar werk niet meer aan Jarenlange po
litisering van de gerechtelijke wereld be
wijst dat de onafhankelijkheid van de ma
gistratuur grotendeels onbestaande is. 
Meer dan ooit lijkt deze gesloten cosmos 
een chaos waar nauwelijks vat op is en waar 
openheid niet als een deugd wordt be
schouwd. Op deze veralgemening past de 
korrektie dat waar een wil is, zoals b.v. in 
Neufchateau, wel degelijk rezultaten kun
nen bereikt worden Op andere plaatsen kan 
dat niet, omdat politisenng en afgunst in de 
weg staan 
WIJ mogen hopen dat de afgekondigde 
maatregelen en de voorziene gelden zullen 
helpen om Justitie open te breken en beter 
te doen draaien. 

Weg uit 
de warboel 

Tweede vaststelling is het feit dat de PartI 
Socialiste, de grootste politieke partij van 
Wallonië, zodanig machtig is geworden dat 
ze hele gebieden kontroieert en van hoog 

tot laag benoemt 
wie haar genegen 
en nuttig is. Dat 
daarbij onwettige 
daden werden en 
worden gesteld 
zal onderzoek 
moeten uitwij

zen Als dat nog mogelijk is, want sommige 
magistraten blijken zelf radertjes in het
zelfde kluwen te zijn 
Diezelfde machtige PS is er niet in geslaagd 
een beter Wallonië op te bouwen. Haar 
mandatarissen konden en kunnen nochtans 
op grote financiële steun uit de federale 
schatkist en uit Europese ontwikkelings
fondsen rekenen De ekonomische en in
dustriële werderopbouw van door werk
loosheid geteisterde Waalse streken is ach
terwege gebleven. 
Derde vaststeling betreft de niet-aflatende 
Waalse druk op de Vlaamse terrltorialiteit. 
Voor Vlaams-Brabant, meer bepaald in de 
rand rond Brussel, eist de Franstalige ge
meenschap wijzigingen ten gunste van de 
Franstaligen Zij hoopt opnieuw luidop van 
aanhechting, geheel of gedeeltelijk, van 
Vlaamse gemeenten. Het manifest dat pro

fessoren uit Louvain-La-Neuve onlangs uit
brachten stuurt regelrecht aan op een ver
binding van het Brussels hoofdstedelijk ge
west met Wallonië. De PS gaf haar goed
keuring aan het voorstel, wat veelbete
kenend mag genoemd worden. 
Als dit en als dat niet kan, dan dreigt Wallonië 
met de venwezenlijking van een ,,klein-Bel-
gië", zeg maar de Wallo-Brux-staat of nog 
radikaier: de aanhechting van Wallonië bij 
Frankrijk. Wat zou betekenen dat de Franse 
president het voor het zeggen krijgt van 
Komen over Waver tot Kelmis, 
Stellen wij het te scherp? Wie de toespraak 
van Robert Collignon, ook al een PS'er, op de 
Waalse feesten heeft begrepen moet vast
stellen dat de Waalse drang naar Parijs niet 
vrijblijvend is. Dat Wallonië, in zijn huidige 
toestand, voor Frankrijk niet meer zal zijn 
dan een DOM-TOM, schijnen de Walen niet te 
beseffen 
Dat het allemaal zo ver kon komen, is vol
gens Collignon en Co te wijten aan de 
Vlaamse gemeenschap en in het biezonder 
aan haar eerste minister Van den Brande 
Dat Collignon de federale eerste minister ter 
hulp nep om Van den Brande te gispen 
getuigt van een ongeoorloofde aanmati
ging. De Vlaamse gemeenschap stelt zich 
vragen bij dat alles, dat is zijn recht en zijn 
plicht Vlaanderen is financieel solidair met 
Wallonië en mag dus eisen dat zijn in-



Burgerdemokratie 
Er is bij verschillende bevolkingsgroepen 
een toegenomen wens merkbaar om 
meer inspraak in het politieke beleid te 
krijgen. Zo kwam Gerard Heiremans 
van de Christelijke beweging van 
Gepensioneerden (CBG) op voor een 
ouderenparlement, omdat de belangen 
van de gepensioneerden al te vaak 
zouden verwaarloosd worden. 
SP-mandataris Kathy Lindekens wil de 

mishandeling van kinderen vermijden 
door een onafhankelijke kinderdienst op 
te richten, verbonden aan het 
parlement. 
En Rita Muiier, voormalig 
opdrachthoudster voor 
Emancipatiezaken veroordeelt de 
geringe aanwezigheid van vrouwen in de 
topambtenarij. Ze wil dat vrouwen 
meer inspraak krijgen in het beleid. 

Optimist 
Kris Van Dijck (VU) is Viaams pariementsiid en burge
meester van het Kempisclie Dessei. In de l<rant De Gazet 
Van Antwerpen verl<iaarde hij dat de Voii<sunie onver
vangbaar is omdat er geen andere partij bestaat die op een 
ongebonden wijze opi<omt voor het Vlaamse belang. De 
nieuwbakken Vlaamse volksvertegenwoordiger blijkt ove
rigens een geboren optimist te zijn ,,0p dit ogenblik zitten 
de liberalen in de lift Maar dat blijft niet duren Onze tijd 
komt opnieuw. De penode van de zogenaamde uittocht bij 
de VU is voorbij. Trouwens, dat ging slechts om enkele 
kopstukken. De basis is gebleven. 

• DOORDEWEEKS • 

^ Op zaterdag 14 september wer
den in de faciliteitengemeente Kraai-
nem aktiviteiten georganiseerd naar 
aanleiding van het feest van de Frans
talige gemeenschap. Het Taai AIctle 
Komltee (TAK) meent dat het frank-
ofoon meederheidsbestuur de feesten 
misbruikte om zich als louter Frans
talige gemeente te profileren. 

• Het Parijse weekblad Figaro 
iMadame bracht een reportage over 
het onderwijs in de Brusselse gemeen
ten. Het viel de verslaggeefster op dat 
in de Ukkelse gemeenteschool slechts 
twee uren Nederlands wordt gegeven. 
Het Nederlands is er bovendien geen 
verplicht vak. Toch eigenaardig voor 
een tweetalige hoofdstad, merkte de 
joernaliste op. 

* De Brusselse minister-president 
Charles Picqué verwijt Vlaams-minister 
president Luc van den Brande dat hij 
geen aldcoorden met het Brussels 
hoofdstelijk gewest wil afsluiten. De 
Waalse minister-president Collignon 
brandmerkt Van den Brande als een 
separatist. Ja maar, antwoordt Van den 
Brande, met Brussel hebben we reeds 
86 akkoorden afgesloten en met de 
Franstalige gemeenschap 50. 

* Vanwaar die Franstalige nervo
siteit? Angst voor de voorziene on
derhandelingen in 1999? Of geldge
brek? Jawel. In oktober wordt in de 
Franstalige gemeenschap een nieuwe 
onderwijsstalcing verwacht. Dit keer 
zullen de hogescholen hun onvrede 
laten blijken over de nakende bespa
ringsmaatregelen. 

• Niet enkel binnen het Franstalig 
onderwijs is het kommer en kwel. Het 
verband tussen sociale Iciasse en op-
leidlngsmogeiljicheden blijft ook in 
Vlaanderen aanhouden. Jongeren, van 
wie ouders allebei een diploma lager 
sekundair onderwijs op zak hebben, 
vinden slechts in 14 % van de gevallen 
de poort naar het hoger onderwijs. Dat 
bleek uit een onderzoek van Ides Ni-
caise, verbonden aan het Hoger In
stituut voor de Arbeid (HIVA). 

* Jongeren zouden hun studie-
Iceuze in de eerste plaats met hun 
moeder bespreken (90%), in de tweede 
plaats met hun vader (84%).. 

• Professor iMathias Storme is 
de nieuwe voorzitter van het Verbond 
van Vlaamse Akademici (WA). Hij volgt 
prof. Erik Ponette op die het WA sinds 
1990 voorzat. 
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MONARCHIE 
Terwijl de besprekingen in de kommissie 
van Justitie volop aan de gang waren, 
stuurde het persbureau Belga een me
dedeling van koning Albert II de wereld 
in. De kommissieleden waren niet wemig 
verrast door het ongewone initiatief van 
de koning. En hoewel justitieminister 
Stefaan De Clerck bij hoog en bij laag 
beweerde dat het initiatief zijn goed
keuring wegdroeg, kon hij geenszins zijn 
verbazing onder stoelen of banken ste
ken. 

Koning Albert had een lijst met vragen en 
opmerkingen opgemaakt. Zo drong hij 
aan dat in de dossiers van de vermoorde 
en vermiste kinderen „klaarheid zou wor
den gebracht over dit drama, zijn oor
sprong en zijn vertakkingen." Het staats
hoofd brak ook een lans voor een men
selijker en efficiënter jusititiebeleid, voor 
betere opleidingen binnen de gerech
telijke wereld en voor een internationale 
aanpak in de bestrijding tegen pedofilie 
en mensenhandel. 

TE VER 
De meerderheidspartijen - socialisten en 
kristen-demokraten - ondersteunden het 
koninklijk initiatief. Al werd daar meteen 
aan toegevoegd dat het om „een voor
waardelijke steunbetuiging" ging. Want 
de ongewone oproep van de koning, 
aldus SP-voorzitter Louis Tobback, kon 
enkel worden toegestaan omwille van de 
ongewone omstandigheden. Tobback: 
„Ongewone omstandigheden vragen on
gewone metoden". 

Deze toch wel zeer merkwaardige uit
spraak getuigt van een misplaatst au
toritair derken. Juist een sociaal-demo-
kraat als Tobback zou moeten beseffen 
hoe gevaarlijk zijn uitspraak is. Wat van
daag onder ongewone omstandigheden 
wordt begrepen, kan morgen veranderen, 
hetzelfde voor de ongewone metoden. 
Natuurlijk dienden de meerderheidspar
tijen de koning „in te dekken". Grond
wettelijk is de monarch immers politiek 
onverantwoordelijk. Juist daarom be
klemtoonden de meerderheidspartijen 
dat de koning slechts de wens van de 
regering had verwoord. Hier slaan de 
federale koahtiepartners de bal serieus 
mis. Eerst en vooral beklemtoonde de 
koning te handelen in naam van de be-
volkmg en in het belang van de bevolking. 
Hij diende zich met andere woorden aan 
als plaatsvervangende vertegenwoordiger 
van het volk, wat grondwettelijk het 
soevereine parlement toekomt. In tweede 
instantie ging de koning manifest verder 
dan een loutere verwoording van zo
genaamde eensluidende regeringsstand
punten. Zo beklemtoonde hij dat de 

regering werk moet maken van een in
terne en externe kontrole op het gerecht. 
Dat is een politieke uitspraak, waarover 
binnen regeringskringen nauwelijks eens
gezindheid bestaat (zie blz.4). De koning 
ging dan ook te ver. 

DÊ VU EN ALBERT 
In wezen zaten alle politieke partijen met 
de koninklijke uitspraken verveeld. Bin
nenskamers werden ze op heel wat ge
mompel en kritiek onthaald. Maar, bijna 
niemand durfde daar openlijk voor uit
komen. Enkel de liberalen plaatsten een 
aantal kanttekeningen. De VU, daaren
tegen, liet niets aan duidelijkheid over. 
Fraktieleider in het Vlaams parlement, 
Paul Van Grembergen en ondervoorzitter 
Nelly Maes erkenden dat de koning het 
leed van de burgers kan meedragen. 
Maar, elke houding die verder gaat dan de 
nobele en puur humanitaire opdracht van 
de koning, aldus beide politici, moet 
verworpen worden. De koning, zo stellen 
ze, is politiek op het voorplan getreden, 
wat uiteraard niet kan. Overigens in
terpreteren de VU-vertegenwoordigers 
het koninklijk initiatief „ als het winnen 
van populariteit voor de monarchie en 
dat op de kap van een deel van de 
bevolking." 

COLUGNON.I 
Tijdens een toespraak naar aanleiding van 
de Waalse feesten, verweet de Waalse 
minister-president Robert Collignon de 
Vlaamse minister-president Luc Van den 

Brande een „separatist" te zijn. Dat ver
wijt is niet nieuw. Het werd reeds ge
formuleerd aan het adres van Frans Van 

Cauwelaert toen die in het begin van de 
twintigste eeuw niet meer vroeg dan de 
vernederlandsing van Vlaanderen binnen 
de unitaire staat. 
Geheel volgens de Waalse traditie werd 

Vlaanderen ook beschuldigd „Wallonië 
in een verkeerd daglicht te stellen." Zelfs 
de pers moest eraan geloven. De Stan

daard, Het Volk en de televisiezender 
VTM werden ervan verdacht de zaak-
Dutroux in verband te hebben gebracht 
met de desastreuze sociaal-ekonomische 
situatie in Wallonië. Na de toespraak 
schoof VTM-joernalist Patrick Van Com

pel de mikrofoon onder de neus van een 
nog ziedende Collignon. Van Gompel 
wees Collignon erop dat VTM nimmer 
van de zaak Dutroux misbruik had ge
maakt: „Kunt u mij eens vertellen wan
neer VTM de door u gehekelde uit
spraken heeft uitgezonden?", zo vroeg de 
verbijsterende interviewer aan de Waalse 
minister-president. Collignon, behoorlijk 
van stuk, ontweek de vraag. Nadat de 
anders zo bescheiden Van Gompel tot 
driemaal toe zijn vraag had herhaald, 
antwoordde Collignon: „Och, de BRT of 
VTM da's toch hetzelfde." 

...VAN DEN BRANDE... 
Collignon vroeg aan federaal premier 
Jean-Luc Dehaene duidelijk afstand te 
nemen van de „separatistische uitspraken 
van Van den Brande. Een overbodige 
vraag, zo bleek, want Dehaene verklaarde 
op de hem gekende wijze dat dit pro
bleem „nu niet aan de orde is." 
De Vlaams minister-president reageerde 
wel, bijtend en gevat: „Geruime tijd heb 
ik de illusie gekoesterd dat een loyale 
samenwerking met u tot de mogelijk
heden behoorde. Na uw herhaalde per
soonlijke aanvallen begin ik hieraan te 
twijfelen. Ten gronde moet ik vaststellen 
dat u politiek, intellectueel en institu
tioneel oneerlijk bent." 
Tegelijkertijd liet Van den Brande in zijn 
kaarten kijken. Zo verklaarde hij uit
drukkelijk geen separatisme voor te staan 
en drukte hij de Walen op het hart dat de 
splitsing van de Sociale Zekerheid be-

Koning Albert 

leest politici 

de les. 
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Se non è vero... 
"Maandag 30 september wordt de 1000ste aflevering van 

Familie vertoond op VTM. Dat kunnen wij (Het Laatste 

Nieuws/red.) zomaar niet laten gebeuren. Op het einde van dit 

jaar maakt de serie een sprong van maar liefst zeven jaar. (...) 

Maar onze lezers krijgen inspraak in de toekomst. Kruip in uw 

pen en noteer in maximum (sic) twintig lijnen wat volgens u te 

gebeuren staat. Wees kreatief, denk aan wat er in de wereld 

rondom u gebeurt of zou kunnen gebeuren." 

U vraagt, wij draaien: 

- Marie-Rose krijgt eindelijk de leeftijd haar toekomt. Om te 

laten zien dat ze eigenlijk veel ouder is dan haar vorige rol 

deed vermoeden, laat ze zich halfnaakt afbeelden in een 

veelverspreid TV-blad. Enkele zwachtels moeten littekens van 

recent uitgevoerde plastische chirurgie verbergen. (De 

Nieuwe Panorama) 

- Marie-Rose vraagt de scheiding aan van Guido. Deze laatste 

heeft zich laten verleiden tot een stoeipartij met Babette. 

Enkele fotografen werden op voorhand ingelicht over de flirt. 

Babette zelf hield aan het nummertje 2 miljoen fr. over. 

(Prinses Stephanie van Monaco) 

- Van de weeromstuit wordt Anna, zus van pastoor Walter, 

kaal. Teveel stress zeggen de enen, een nieuwe mode volgens 

de anderen. (Prinses Caroline van Monaco) 

- Pastoor Walter infiltreert in een strenge katolieke sekte: Het 

Werk. Nog voor hij er een boek over geschreven heeft, 

worden zijn infiltratiepogingen ontdekt. (Rik Devillé) 

- Jan Van den Bossche vindt een nieuwe vriendin. In feite was 

deze verhaalwending pas voorzien voor aflevering 1765, 

maar een artikel in een deskundig weekblad verraadt alles. In 

alle koleire vertrekt Jan met zijn nieuwe vriendin naar 

Timboektoe. Later wordt hij aangemaand opnieuw genoegen 

te nemen met een figurantenrol. Hij verwijt de scenaristen 

'hypokrieten' te zijn, maar houdt niet de eer aan zichzelf en 

blijft toch meespelen in de soap. (Johan Van Hecke). 

• DOORDEWEEKS • 

perkt kan blijven tot de federalisering van 
de kinderbijslagen en de gezondheids
zorg. 

De VU „is tevreden met de kordate 
reaktie van Van den Brande, aangezien hij 
het opkomen van rechtmatige Vlaamse 
belangen niet als een misdaad be
schouwt." Net als Van den Brande wil de 
VU de solidariteit met Wallonië behou
den, maar dan wel „na een open en eerlijk 
gesprek over die solidariteit en binnen 
een konfederale struktuur. Als de Frans-
taligen het spel eerlijk spelen", zo ver
duidelijkt de VU, „moeten ze geen angst 
hebben van een gesprek over de kom-
munautarisering van de Sociale Zeker
heid." 

...EN SPITAELS 
PS-topman en Waals parlementsvoorzit
ter Guy Spitaels verklaarde ooit dat de 
„Vlaamse leeuw geen tanden heeft". Van
daag is hij behoedzamer, laat hij zijn 
diplomatische talenten gelden en schotelt 
hij de Waalse bevolking een toekomstplan 
voor. 

De erudiete en listige professor weet dat 
de „Vlaamse volkskracht" steeds kon 
steunen op een demografisch overwicht. 
Dat plaatste Wallonië in een politieke 
minderheidspositie. Maar, de geboorte
daling in Vlaanderen verandert de po
litiek- en demografische verhoudingen 
tussen de Vlaamse en Waalse gemeen
schap. Daarvan maakt Spitaels gebruik. 
Hij roept Wallonië op de immigratie te 
bevorderen om de Waalse bevolking op 
peil te houden. Op die manier wil hij op 
zijn minst een demografisch evenwicht 
bereiken tussen Vlaanderen en Wallonië. 
Bovendien ziet hij daarin een uitweg om 
Wallonië uit haar ekonomische krisis te 
halen. 

FRANK EN NELLY 
Het ziet ernaar uit dat ongeveer 50 mil
jard zal bespaard worden in de Sociale 
Zekerheidsuitgaven. 30 miljard zou wor
den gepuurd uit inkomsten door een 
verhoging van de aksijnzen. Wat de be
sparingen binnen de SZ betreft, wil de 
federale regering de pensioenregelingen 
voor mannen en vrouwen gelijkschake-
len. Of deze maatregel erdoor komt, blijft 
onduidelijk . Zo tekende SP- kamer-
fraktievoorzitter Frank Vandenbroucke 

hevig verzet aan. Volgens Vandenbroucke 
zou de gelijkschakeling „op de kap van de 
vrouwen" geschieden en moet daarom de 
gelijkschakeling gepaard gaan met mi-
nimumpensioenrechten voor deeltijds 
werkenden, voor het grootste deel vrou
wen. VU-ondervoorzitter Nelly Maes 

gaat nog een stap verder: „In naam van de 
gelijkheid roept men een nieuwe on

gelijkheid in het leven. Zolang er geen 
werkelijke gelijkheid is tussen mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt, kan er van 
een gelijke pensioenregeling geen sprake 
zijn." 

VLAAMSE GRONDWET 
Vijf jonge Vlaamse juristen ƒ«« Clement, 

Wouter Pas, Bruno Seutens, Geert Van 

Haegendoren en Jeroen van Nieuwenhove 

- allen tussen de 28 en 39 jaar - hebben 
„een Proeve van Grondwet voor Vlaan
deren" opgesteld. Daarvoor krijgen ze de 
befaamde driejaarlijkse Emiel van de 

Gucht-prijs toegewezen. 
De auteurs benadrukken dat ze het fe
derale model aanvaarden en willen aan
houden. Dat er een Vlaamse grondwet 
wordt opgesteld, doet daar geen afbreuk 

De maffia-
moord? 

aan, „want in veel federale landen hebben 

de deelgebieden grondwetgevende be

voegdheid." De Vlaamse deelstaat heeft 

echter nog geen grondwetgevende be

voegdheid en daar moet, volgens de ju

risten, verandering in komen. 

Italië is niet meer, of altlians niet meer één. Met de nodige 
zin voor teatraliteit verl<laarde Umberto Bossi afgelopen 

zondag het noorden van Italië onafhanl<elijk. 
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Begin mei werd politiek Italië bruusk wak
ker gescriud door Lega Nord-lelóer Um
berto Bossi. Italië liad lang genoeg be
staan en de regering maakte maar geen 
werk van federalisme. Tijd om het eko-
nomisch voortvarende noorden af te 
scheiden van het armere zuiden. Padania, 
want zo zou het nieuwe noorden heten, 
was geboren, in het hoofd van Bossi, maar 
ook in dat van bijna 13% tot een kwart van 
de Noord-Italianen zo wezen diverse opi
niepeilingen uit. 
Dit weekeinde was het dan zover. Vrijdag 
begonnen Bossi en enkele getrouwen aan 
de tocht op en langs de nvier de Po die 
Noord-ltalië dwars doorkruist. De Lega 
Nord-top had een triomftocht voorspeld: 
op acht plaatsen, symbolisch gekozen, 
zouden er manifestaties georganiseerd 
worden met telkens duizenden aanhan
gers. Later, op zondag, zouden een mil
joen nieuwe Padaniërs getuige zijn van de 
geboorte van het beloofde land. ,,Wij, de 
volkeren van Padania, verklaren plechtig: 
Padania is een federale, onafhankelijke en 
soevereine republiek" besloot Bossi zijn 
onafhankelijksverklaring, afgeleid van de 
Amerikaanse uit 1776. 
Eén en ander liep evenwel anders dan 
voorspeld- de opkomst tijdens de afvaart 
bracht telkens enige duizenden bijeen, 
tijdens de slotmanifestatie In Venetië wa
ren er om en bij de 50.000 aanhangers. 
Padania is voorlopig dan ook niet meer 

dan een propagandistische stunt van de 
Lega Nord. Een goed uitgebouwde stunt, 
dat wel. Padania heeft zijn eigen par
lement dat maandelijks plenaire verga
deringen houdt en dat eigen kommis
sievergaderingen heeft. Het nieuwe land 
heeft ook al een eigen, groen-witte, vlag, 
een eigen munt met de beeltenis van 
Bossi en aspirant-Padaniërs konden zich 
een nieuwe identiteitskaart aanschaffen. 
Padania zou een federatie moeten wor
den waartoe de verschillende regio's van 
het Italiaanse Noorden vrijwillig kunnen 
toetreden. 
Wat Bossi zelf ook moge beweren, de 
media zouden het teater opzettelijk ver
keerd in beeld hebben gebracht, het on
afhankelijk verklaren van Padanië heeft 
voorlopig niet de verhoopte massa op de 
been gebracht Meer nog: de tegenbe
toging in Milaan, onder aanvoeren van de 
extreem-rechtse leider Gianfranco Fini 
lokte om en bij de 150.000 mensen. Zien 
de aanhangers van Bossi in hem een 
nieuwe profeet, tegenstanders spreken in 
termen van 'excentriek' of, zwaarder, 
'gek'. Naast de al eerder genoemde Fini 
liet ook de Italiaanse president Oscar Luigi 
Scalfaro zich laatdunkend uit over Bossi's 
opvoering. 'Vrije meningsuiting: ja. Het 
aanzetten tot illegale handelingen: nee.' 
zo ongeveer klonk zijn betoog. Tot die 
illegale handelingen behoort onder meer 
de dreiging met het oprichten van een 

eigen Padaanse nationale garde. De Lega 
Nord-baas zou daarmee de Italiaanse wet 
op de privé-milities overtreden. Ook de 
dreiging met een belastingsstaking in no
vember zou een daad van burgerlijke on
gehoorzaamheid zijn. 
De Lega Nord zou, luidens een kontakt 
met de VU, blijvend oog hebben voor de 
bescherming van de minderheden in Pa
dania. De VU stelde dit als voorwaarde om 
een waarnemer, in de persoon van Nelly 
Maes, af te vaardigen naar het gebeuren 
in Venetië. 
De Italiaanse roep om federalisme ver
toont nogal wat gelijkenissen met de ont
wikkelingen in België. Het rijkere noorden 
wil, zij het niet altijd in zulke bewoor
dingen, zijn belastinggeld niet langer in de 
'bodemloze put' van het armere zuiden 
storten. Het noorden meent bovendien 
dat de politici van het zuiden de werking 
van het noorden blokkeren. Tot slot, ge
zien in het licht van de huidige diskussies 
in België, associeert de Lega Nord het 
zuiden met maffia-toestanden. Geheel 
anders dan het Vlaamse autonomie-stre-
ven, waar het behoud van de Nederlandse 
taal altijd een zeer belangrijk strijdpunt is 
geweest en waar de achterstelling van de 
Vlamingen een heuse ontvoogdingsbe
weging in het leven heeft geroepen, zal 
elke inwoner van Padania zich, naast het 
Engels, van zijn eigen taal kunnen be
dienen. In de verschillende regio's, In 
Venetië en in Lombardije leeft de kulturele 
eigenheid zeer sterk. 
Wat er ook van zij: Bossi is erin geslaagd 
om van federalisme In de Italiaanse po
litiek een 'hot item' te maken. Of de toch 
niet biezonder nuchtere uitspraak van 
Bossi dat ook God een federalist Is (de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest) daar 
veel aan zal veranderen, valt te betwij
felen. 

(gv) 
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stof tot spreken 
„Medisch onderzoek bevestigt de 
stelling dat borstvoeding de optimale 
voedingswijze is voor zuigelingen. 
Moedermelk is niet alleen perfekt 
verteerbaar, ze (...) bevordert de 
zintuiglijke ontwikkeling van het kind. 
De evolutie met betrekking tot 
borstvoeding, die weliswaar een vrije 
keuze moet blijven maar door de 

overheid moet worden aangemoedigd, 
doet dan ook vragen rijzen. (1) Zijn 
gegevens beschikbaar over de evolutie 

van het aantal vrouwen dat verkiest 
borstvoeding te geven f (2) Zo ja, zijn 
precieze gegevens over de duur van de 
borstvoeding bekend (...)? (3) Wordt 
het nodige gedaan om die informatie te 
vergaren?" Enzovoort. Het antwoord 
zou kunnen zijn: (1) Nee, (2) Nee, (3) 
Ja. Kan iemand ons het nut van dit 
soort vragen, dit keer van Thierry 
Detienne (Ecolo), een keer toelichten? 

Geert 
Bourgeois: 

"Een politieke 

kontrole op 

het gerecht 
gaat mU te 

ver." 

• WETSTRAAT • 

Naar aanleiding van de zaal<-Cools en de affaire-
Dutroux Ineeft justitieminister Stefaan De 

Clercl< (CVP) een rist liervormingen op stapel staan. 
VU-kamerlid Geert Bourgeois heeft 

een aantal bedenkingen. 

GerechtelUke 
hervormingen? 

4 

In de kommissie Justitie werden op dins
dag 11 september de voorgestelde her
vormingen besproken. Opvallend daarbij 
is dat de minister heel wat voorstellen op 
zak heeft die betrekkmg hebben op pre
ventieve en begeleidende maatregelen. 
Over de dringende en noodzakelijke re
organisatie van het gerechtelijk systeem, 
echter, blijven de meerderheidspartijen 
verdeeld. 

SLACHTOFFERS EN DADERS 

Het werd tijd dat het gerechtelijk beleid 
ook een menselijke aspekt vertoont. In de 
eerste plaats denken we daarbij aan de 
slachtoffers van misdrijven. Al te vaak 
bleven zij in de kou staan, werd naar hen 
niet geluisterd of werden hun aanwij
zingen op hoongelach onthaald. Reeds in 
maart 1995 pleitte de VU voor een de
gelijke slachtoffersbegeleiding. Boven
dien eiste de partij dat de slachtoffers op 
de hoogte zouden worden gesteld van het 
gerechtelijk onderzoek. Nu heeft de jus
titieminister blijkbaar oren naar de VU-
wensen. Voortaan is men van plan het 
slachtoffer een inzagerecht te verlenen in 
het gerechtsdossier. Er zal bovendien een 
cel in het leven worden geroepen dat zal 
instaan voor de koördinatie van slacht
offerzorg. 

Dat de daders van seksuele delikten -
zonder doeltreffende begeleiding - vroeg
tijdig op vrije voeten werden gesteld, 
heeft bij de publieke opinie tot heel wat 
beroering en ongeloof geleid. Nog voor 
er van enige publieke konstematie sprake 
was, kwam de VU op voor een „be
geleidende" vrijlating van zware mis
dadigers. Bovendien brak de VU een lans 
voor de invoering van strafuirvoerings-
rechtbanken. De regering heeft nu beslist 
dat de voorwaarden van de voorwaar
delijke invrijheidstelling niet worden ge
wijzigd. Een gespecialiseerd team zal wel 
de 8000 dossiers „doorlichten". Op die 
manier kunnen de huidige voorwaarden 
op zijn minst worden nageleefd. En niet 
langer de minister van Justitie, maar de 
rechterlijke macht zelf zal via embryonale 
strafuitvoeringsrechtbanken beslissen 
over de vervroegde invrijheidsstelling. 

REORGANISATIE 

Het justitiebeleid - nota bene één van de 
overblijvende „federale materies" - werd 
jarenlang stiefmoederlijk behandeld. De 
wijze waarop de zaken-Dutroux en Cools 
werden aangepakt toonde bovendien dui
delijk aan dat het gerechtelijk opsporings-
en vervolgingsbeleid te wensen overlaat. 
De reorganisatie van de rechterlijke 
macht is dan ook een dringende nood
zaak. De meerderheidspartijen - soci
alisten en kristen-demokraten - beseffen 
dit maar al te goed. Nog voor de ge
ruchtmakende affaires de nieuwskoppen 
haalden, cirkuleerden reeds gerechter-
lijke hervormingsscenario's. In het fe
derale regeerakkoord van juni 1995 werd 
vervolgens een uitgebreid onderzoek en 
een kontrole op het gerechtelijk systeem 
voorzien. De nieuwbakken minister van 
Justitie vond het echter beter nog wat te 
wachten. Omzwachteld danste hij om de 
voorrechten van de topmagistraten heen. 
Algauw bleek ook dat de meerderheids
partijen het niet eens raakten. Dat is 
vandaag niet anders. Zo werd alsnog 
slechts overeenstemming bereikt over het 
feit dat er een derde nationale magistraat 
moet worden aangeduid. De nationale 
magistraten leggen samen met het Kol
lege van Prokureurs-generaal het straf-
beleid vast. Over de bevoegdheid van de 
nationale magistraat bestaat onzekerheid. 
De SP wil dat deze magistraat dwingende 
instrukties aan de parketten kan verlenen, 
de CVP houdt het op een louter ko
ordinerende taak. 

PARKETTEN 

SP en CVP ruzieën tevens over de or
ganisatie van de parketten. De parketten -
ook wel Openbaar Ministerie genoemd -
oefenen een kruciale rol uit : ze ko-

ordineren het opsporingsonderzoek of 
spitten het onderzoek zelf uit en ze staan 
tegelijkertijd in voor het vervolgingsbe
leid. In elk van de in ons land 27 be
staande parketten heerst de tandem -
Prokureur des Konings (PK) - onder
zoeksrechter. De PK leidt en geeft de 
opdracht tot opsporingen en staat te

gelijkertijd in voor de vervolgingen. Dat 
neemt niet weg dat de onderzoeksrechter 
in feite de centrale pion is, want hij staat 
in voor het feitelijk en praktische on
derzoek, treedt daardoor ook op als of
ficier van de Gerechterlijke Politie, terwijl 
hij de onderzoeksdaden kan delegeren 
naar de verscheidene politiediensten die 
aan hem moeten rapporteren. De on
derzoeksrechter beschikt met andere 
woorden over een verregaande autono
mie. Maar, hij kan zijn aktiviteiten slechts 
beperken tot zijn „eigen" gerechterlijk 
arrondissement, waardoor de gerechter
lijke samenwerking over de arrondis-
sementele grenzen al te vaak mank loopt. 
Naast deze versnippering van het op
sporingsbeleid, worden de onderzoeks
rechters ook met toenemende zware mis
daden gekonfronteerd, zodat ze heel wat 
belangrijke opsporingstaken moeten de
legeren naar de verscheiden politiedien
sten. Die politiediensten laten niet zelden 
na met elkaar samen te werken en gaan 
bovendien ook steeds zelfstandiger te 
werk. Kortom, de organisatie van de 
parketten laat een aantal fundamentele 
tekortkomingen zien : dat van de sa
menwerking en dat van de gedegen kon
trole. 

BOURGEOIS 

Als oplossing voor het versnipperd op
sporingsbeleid staat de SP één nationaal 
gestruktureerd parket voor. De CVP ver
zet zich daartegen met het argument dat 
juist de territoriale autonomie van de 27 
arrondissementele parketten tot onder
zoeksresultaten leidt. 
Geert Bourgeois: „Wat de reorganisatie 
van de parketten betreft, ben ik absoluut 
gekant tegen één nationaal gestruktu
reerd parket. Anderzijds mogen de 27 
bestaande parketten geen aparte eilandjes 
vormen. Zoniet is samenwerking onmo
gelijk. Ik kom dan ook op voor een 

tussenweg. De 27 bestaande parketten 
mogen blijven bestaan, maar de nationale 
magistraten moeten dan in staat worden 
gesteld aan de parketten dwingende in
strukties te verlenen." 
En wat met de kontrole? Moet die extern 
of intern worden uitgevoerd? 
Geert Bourgeois: „Kijk, het komt me voor 
dat de SP, met name Renaat Landuyt, het 
gerecht denigreert, het vervolgens be
schouwt als een bedrijf om dan een 
loutere externe kontrole - lees een po
litieke kontrole - te bepleiten. Dat gaat 
mij te ver. In de eerste plaats moet het 
gerecht er zelf in slagen zuiverend op te 
treden, eventueel via het oprichten van 
een komitee. Als dat niets uithaalt kan er 
eventueel gedacht worden aan een kom-
binatie van externe en interne kontrole. 
Daarbij moet wel ten alle prijze worden 
vermeden dat de politiek zich moeit met 
de inhoud van vonissen en arresten, zoals 
reeds is voorgekomen. Ook de vervol
gingsprioriteiten en vervolginsbeslissin-
gen van de parketten moeten door het 
gerecht zelf worden vastgelegd. Er wordt 
nu reeds een toegenomen kontrole van de 
uitvoerende macht op het gerecht waar
genomen. Het regeerakkoord bepaalt im
mers dat de minister van Justitie het 
Kollege van Prokureurs-generaal voorzit. 
Als binnen het Kollege geen konsensus 
wordt bereikt over het strafrechtbeleid, 
zou de minister beslissen. Op die manier 
dreigt het gevaar dat het Openbaar Mi
nisterie een instrument wordt van de 
strafrechtpolitiek van de regering. Dat 
kan niet. De politici, ook het parlement, 
moeten zich beperken tot de uitstippeling 
van een algemene kriminele politiek. Hoe 
die dan moet worden uitgevoerd is aan 
het gerecht. Overigens kant ik mij ook 
tegen een eenheidspolitie zoals de SP 
voorstelt." 

(evdc) 
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E en maatschappij als de onze heeft nu eenmaal 

maar één enkele grondstof die ze, 

toekomstgericht, geoptimaliseerd kan inzetten. Of 

met een parafase op de titel van een bekend boek: 

wat zijn we met zijn allen bereid om voor onze 

'Hersenen op zijn Vlaams' te betalend 

• O N D E R W I J S • 

Vlaams onderwijs 
derft 30 miljard 

Bij het doornemen van de onderwijs
begroting over de jaren heen laat zich als 
vanzelf een vierledige fasering aanwijzen 
(grafiek 1). Teruggaand tot de late 19de 
eeuw kan namelijk heel goed ingeschat 
worden wat we met zijn allen, als een 
percentage van de nationale rijkdom, 
bereid waren voor onderwijs te reser
veren. Fase 1 houdt aldus aan tot en met 
het interbellum (1919-1939). 

Het is de fase van de eerste tot de tweede 
industriële omwenteling, gekenmerkt 
door de doorbraak van het fabrieks-
proletariaat dat al bij al weinig nood had 
aan 'brains' en des te meer aan een 
maximale inzet van arbeidskracht. Ver
taald in budgettaire termen hield het in 
dat grosso modo ongeveer 1 % van het 
BNP voor schoolse aktiviteiten gereser
veerd werd. 

H U M A N CAPtTAL 

Wie geïnteresseerd is in eventuele nu
anceringen tot en met het laatste detail, 
zal tevens merken dat de laattijdige ver
algemening van de schoolplicht hier te 
lande er deed voor zorgen dat de ge
bruikelijke verhoudingen kort na 1900 
opgetild werden van iets minder dan 1 % 
tot iets meer dan 1 % van het BNR 
Een volledig nieuwe, anderssoortige leef
wereld diende zich aan in het verlengde 
van wereldoorlog II en met name vanaf de 
,golden sixties'. De ekonomische groei 
die zich voltrok, vertaalde zich in een 
exponentiële toename van de onderwijs
uitgaven. Tegen versneld tempo voltrok 
zich toen de demokratisering van het 
onderwijs. Voor het eerst in de geschie
denis werd aldus werk gemaakt van een 
optimalisatie van het begrip ,human ca
pital'. Kijkt men opnieuw nader toe hoe 
de evolutie zich precies tijdens deze 
tweede fase voltrok, dan onderkent men 
moeiteloos enkele bijkomende klemto
nen. Zo was er de inbreng van het School-

pakt uit de late jaren vijftig, wat er deed 
voor zorgen dat ideologische klemtonen 
voor elk wat wils opleverde zij het met 
navenante uitwassen. Daar bovenop 
kwam, in de loop van de jaren zeventig, 
de individualisering van het onderwijs-
gebeuren met de uitbouw van het Ver

nieuwd Secundair Onderwijs (VSO) ener
zijds en de versterking van het probleem-
onderwijs anderzijds, vervat als het zit in 
een verantwoording van het Bijzonder 

Onderwijs (BO). 
Het brengt ons tot fase 3 in het historisch 

verloop. Zo werd in 1981-82 voor een 
ware cesuur gezorgd met het Sint-Anna-
Akkoord, dat het besef van de ontvetting 
van de staat en een mildering van de 
overheidsuitgaven onder de aandacht 
bracht. Op het vlak van de onderwijs
begroting waren de effekten heel snel 
voelbaar. Zo werden de relatieve ver
houdingen uitgedrukt tegenover het 
BNT, van een historisch rekord van 7 % 
van jaar tot jaar afgebouwd tot een niveau 
van ruim 5 %. Uiteraard zorgde dit voor 
de nodige spanningen. Parallel daarmee 
leidde het als vanzelf tot een aantal kom-
munautaire frikties, vanuit het besef dat 
de onderwijslat per gemeenschap al te 
zeer verschilde (grafiek 2). Het vormde 
finaal de aanzet tot de volledige fede-
rahsering van het onderwijs in 1988. 

LAAGTEPUNT 

Met fase 4 in het begrotingsoverzicht laat 
zich de autonomie-gedachte evalueren. 
Als basiskenmerk treft het streven naar de 
beheersbaarheid, naar het stabiliseren -
althans in relatieve termen - van de 
onderwijsuitgaven (grafiek 3). Afgezet 
tegenover de versnelde afbouw in de 
jaren tachtig (onder minister D. Coens), 
springt het horizontaal verloop van de 
uitgaven als percentage van het Bruto 
Regionaal Produkt in Vlaanderen echt 
wel in het oog. 

Het is de verdienste van minister L. Van 
Den Bossche dat hij, over tal van her
vormingen heen, in grote lijnen voor een 
dergelijke vorm van (reële) stabilisatie 
wist te zorgen. 

Ondertussen zijn we nochtans op een 
beangstigend laagtepunt aanbeland met 
een verhouding, in 1996, die nog maar 
iets meer dan 5 % van het Regionaal 
Produkt (tegen factorprijzen) bedraagt. 
Uitgedrukt tegen marktprijzen bedroeg 
de Vlaamse onderwijsbegroting in 1996 
slechts 4,8 %. Een verdere daling ligt in 
het verschiet voor volgend jaar. Zo wordt 
namelijk van een onderwijsbegroting uit
gegaan die nominaal met 2,77 % mag 
stijgen tot 242 miljard terwijl een (no
minale) ekonomische groei van het BRP 
verwacht wordt van 3,65 %. 
Wat moet men daaruit besluiten? Is on
derwijs werkelijk de budgettaire slokop 
zoals zo vaak wordt voorgesteld? Een 
sterk genuanceerd antwoord is dienaan
gaande aangewezen. Het hangt er ge
woon vanaf hoe en met wat wordt ver
geleken. Drukt men de onderwijsbegro
ting uit tegenover de toegewezen mid-
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delen (die in essentie uit een dotatie van 
de federale overheid bestaan), dan gaat 
onderwijs inderdaad met het gros van de 
centen lopen. Konkreet gaat het immers 
om zo'n 44 % van de Vlaamse begro
ting. 

Tot een ontnuchterende bescheidenheid 
moet men daarentegen besluiten wanneer 
de onderwijsinspanningen vergeleken 
worden met wat Vlaanderen er eko-
nomisch en op jaarbasis van terecht 
brengt. Een onderwijsbegroting van 
235,2 miljard (1996) naast een BRP van 
ongeveer 5.000 miljard vertegenwoor
digt ,slechts' 4,8 %. Het laat zich aanzien 
dat, naar 1997 toe, deze verhouding nog 
verder aan afkalving toe is. 

HYPOTBEK 

Anders gesteld mag en moet men be
sluiten dat Vlaanderen, relatief bekeken, 
zich al bij al als een ,zwakke' leerling 
profileert. Zich degelijk op de toekomst 
voorbereiden, een toekomst die alom als 
een kennismaatschappij wordt betiteld, 
doet men geenszins wanneer niet eens 5 
% van de globale ekonomische omzet 
(tegen marktprijzen berekend) voor on
derwijs gereserveerd wordt. 
Dat het anders kan en dat men tot meer in 
staat moet zijn, bewijzen de verhoudin
gen in een aantal buurlanden. Zo be
dragen de onderwijskredieten als per
centage van het BNP: 5,4 % in Frankrijk, 

5,6 % in Nederland en zelfs 7,6 % in 
Denemarken. 

Het Oeso-gemiddelde (1992) is van een 
orde van 5,8 %. Neemt men trouwens dit 
gemiddelde als een redelijke vorm aan, 
dan houdt het in dat aan Vlaanderen voor 
zijn onderwijs zo'n 30 miljard per jaar 
onthouden blijft. 

Vanuit het besef dat de financieringswet 
hoe dan ook aan herziening toe is, moet 
men m.a.w. ophouden met de onder
wijsbegroting uitsluitend te beoordelen in 
funktie van de toegekende dotaties. Wat 
het onderwijs ons waard is, nu en in de 
toekomst, moeten we beoordelen in 
funktie van de ekonomische draagkracht. 
Het houdt konkreet in dat Vlaanderen op 
dit ogenblik voor een benedenmaatse 
financiering van zijn onderwijs zorgt en in 
die zin zijn eigen toekomst aan het hy-
potekeren is. Heel in het bijzonder ge
beurt dit door al te weinig middelen in te 
zetten in o.m. het wetenschappelijk on
derzoek, in het hoger ondenvijs (HOBU) 
en in de universiteiten. Hiermee zijn we 
evenwel in de subsectoren van de on
derwijsbegroting aanbeland en dit vormt 
dan weer een ander verhaal. Het is het 
relaas van de overtrokken hervormings-
drang die op zijn beurt voor heel wat 
onbehagen doet zorgen. 

Chris Vandenbroeke, 

Vlaams volksvertegenwoordiger 
Prof. Universiteit Gent 
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V erleden week zochten wij naar de wortels van 

het Afrikaner-nationalisme en lazen we hoe de 

Apartheid tot stand kwam. Deze tweede aflevering 

behandelt de wijze waarop de Afrikanergemeenschap 

haar plaats zoekt na de onderhandelingen tussen 

de Nasionale Party en het ANC. 

<> LAND UIT • 

Eugene 
Terre'Blanche, 

leider van de 
Afrikaner^ 

weerstand
beweging, zet 
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teiceningen op 

z'n foto's. 
iVlaar deze 
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rechtse 
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Toen John Vorster op 16 september 1966 
het roer overnam van de vermoorde 
Hendrik Verwoerd, woedde in de ge
lederen van de Nasionale Party een hevige 
strijd tussen twee ideologische strekkin
gen: de Verligtes en de Verkramptes. De 
eersten kwamen op voor een open en 
verdraagzaam Afrikaner-nationalisme. 
Hun konservatieve tegenstanders, de Ver
kramptes, zwoeren bij een gesloten en 
onverdraagzame variant van het Afri
kaner-nationalisme. 

Volgens Dawie, de politieke kommen-
tator van het dagblad Die Burger (8 )uli 
1967), ging de strijd toen om "die vraag 
of die Afrikaners gelei moet word op 'n 
bange en dorre terugtog in hulle eie dop 
in, waar hulle ruimte sal hê vir niks anders 
as om mekaar op te vreet nie, en of hulle 
in 'n gees van waagmoed en avontuur 
uitgelei sal word om nuwe velde te verken 
en te verower". Aanvankelijk haalden de 
Verligtes de bovenhand. Om elektorale 
redenen ging de Nasionale Party echter al 
snel terug een behoudsgezinde koers va
ren die weinig ruimte liet voor politieke 
veranderingen. Tot de druk op de ketel te 
groot werd en de Nasionale Party in de 
jaren tachtig onderhandelingen aan
knoopte met het ANC van Nelson Man
dela. 

POST-APARTHEID 
De afbouw van het apartheidssysteem 
betekende meteen het einde van de be
voorrechte positie van de Afrikaners. In 
hun midden worden nu hevige debatten 
gevoerd over de plaats van de Afrika
nergemeenschap in het nieuwe, multi-
kulturele Zuid-Afrika. "Standpunte on
der Afrikaners wissel van hewige kritiek 
op die huidige bedeling of 'n onbetrokke 
skouerophaalhouding tot geesdriftige 
meelewing met die nuwe Suid-Afrika en 
'n strewe om volledig deel te raak van 'n 
ruimer Suid-Afrikanisme," zo meent 
Beeld-joernalist Thinus Prinsloo. Poli
tieke kommentatoren halen soms de eti
ketten Verkramptes en Verligtes vanon
der het stof om de verschillende strek
kingen binnen het Afrikaner-nationa
lisme te omschrijven. 
Voor de buitenwereld is de Afrikaner-
Weerstandsbeweging (AWB) van Eugene 
Terre'Blanche waarschijnlijk de meest ge

kende exponent van het extreem-rechts, 
racistisch franje dat opereert in de marge 
van het Afrikaner-nationalisme. De vol
gelingen van AWB-achtige organisaties 
zijn gefrustreerde Afrikaners die de klok 
willen terugzetten. Ze willen geen deel 
uitmaken van het nieuwe Zuid-Afrika en 
dromen luidop van een terugkeer naar 
het apartheidsstelsel. Zo pleit Terre'Blan
che voor een autonome Boerenrepubliek 
die is samengesteld uit de voormalige 
provincies Transvaal en Oranje-Vrijstaat. 
In deze staat is plaats voor alle bevol
kingsgroepen, maar zwarten en kleur-

termijn een volksstaat moet worden op
gericht waar de meerderheid van de be
volking uit Afrikaners bestaat. Dit opzet is 
volgens Viljoen niet in tegenspraak met 
het koncept van een Zuidafrikaanse na
tie. Een natie is opgebouwd uit bouw
stenen en de Afrikaners vormen één van 
deze bouwstenen. 

VOLKSSTAAT 
Over de mogelijkheden van een blank 
thuisland in Zuid-Afrika werd vorig jaar 
een rapport opgesteld door de Volks-
taatraad. Dit gebeurde in opdracht van 

Die Groot Trek 
naar de 

2lste eeuw 
lingen hebben er geen politieke rechten 
en krijgen het statuut van gastarbeider. 
De rol van extreem-rechtse splintergroe
peringen als AWB, Boerestaat Partij en 
Afrikaner Volkswag lijkt evenwel uitge
speeld. 

Het rechtse Vryheidsfront van oud-ge-
neraal en parlementslid Constand Viljoen 
heeft zich wel verzoend met de nieuwe 
politieke situatie. De partij wil op de-
mokratische wijze de rechten van de 
Afrikaners waarborgen. Voorlopig stelt 
Viljoen zich tevreden met een verre
gaande vorm van kulturele zelfbeschik
king. Hij pleit voor een kultuurraad in 
elke gemeente met een Afrikanergemeen
schap. Deze raden moeten zich buigen 
over taal, kunst en kuituur, onderwijs, 
eerstelijngezondheids- en ouderlingen-
zorg. De leden ervan worden gekozen uit 
de Afrikanergemeenschap. Toch sluit het 
Vryheidsfront (VF) niet uit dat er op 

het grondwetgevende parlement. De 
raadsleden spreken hun voorkeur uit 
voor een Afrikanervolksstaat als één van 
de tien deelstaten van de Zuidafrikaanse 
republiek. Momenteel telt Zuid-Afrika 
negen provincies. In het lijvige rapport 
heeft architekt en raadslid Koos Reyneke 
ook een regio afgebakend die zijns inziens 
geschikt is voor een volksstaat. De regio 
ligt ten oosten en ten westen van de as 
Johannesburg - Pretoria en beslaat 3,2 
procent van het grondgebied. Er wonen 
volgens het rapport 1.175.000 Afrikaners 
en 795.000 niet-Afrikaners. 
Naast een soevereine staat voorziet de 
Volkstaatraad de oprichting van vijf au
tonome gebieden waar Afrikaners „een 
beperkte oorspronkelijke wetgevende en 
uitvoerende macht kunnen bekleden over 
landbouw, taal, kuituur en onderwijs". 
Het betreft gebieden in Vrystaat, de drie 
Kaapprovincies, Noord- en Oost-Trans-

NP-leiderDe Klerk veenteen verbeten 
strijd uit met Vryheidsfronter Viijoen 

om de harten van de Afrilaners te 
veroveren. 

Oud-generaal Viljoen wenst de l<at uit 
de boom te kijken alvorens de 

betrokken regio op te eisen ais 
soevereine voiksstaat 

vaal met een kleine Afrikanermeerder
heid. Tot slot stellen de raadsleden voor 
op lokaal niveau kulturele zelfbeschik-
Icing toe te kennen aan Afrikaners die 
buiten de volksstaat of de autonome 
gebieden verblijven. 

Oud-generaal Viljoen (VF) wenst de kat 
uit de boom te kijken alvorens de be
trokken regio als soevereine volksstaat 
daadwerkelijk op te eisen. „As die situasie 
in die land só verander dat Afrikaners 
onderdruk en op grootskaalse wyse be
nadeel word, sal ons sekerlik van die 
internasionale reg op sesessie gebruik wil 
maak," verklaarde hij na de bekend
making van het rapport. De voorstellen 
van de Volkstaatraad roepen bij de Na
sionale Party te veel herinneringen op aan 
de groepsgebieden uit het apartheids
stelsel. Bovendien vindt de partij het 
ondenkbaar dat bepaalde wijken van Pre
toria tot de volksstaat zullen behoren en 
andere niet. „Dit kan beteken dat mense 
aan een kant van 'n straat in die volkstaat 
en die ander buite die volkstaat kan 
val." 

CENTRUM 
Intussen voeren het Vryheidsfront en de 
Nasionale Party (NP) een verbeten strijd 
over wie de belangen van de Afrikaners 
verdedigt in het politieke halfrond. NP-
leider De Klerk bevindt zich daarbij in een 
weinig komfortabele positie. Sinds de 
omwentelingen is z'n partij niet langer op 
raciale leest geschoeid. Bij de algemene 
verkiezingen van 27 april 1994 hebben 
trouwens meer niet-blanken - kleurlin
gen, Indiërs en Afrikanen - dan blanken 
voor de NP gestemd. Dank zij de steun 
van de kleurlingen veroverde de NP zelfs 
de meerderheid in het Wes-Kaapse par
lement. 

Door achterom te kijken vervreemdt de 
NP deze nieuwe kiezers van haar. Door 
geen rekening te houden met de vrees van 
de Afrikaners om geminoriseerd te wor
den, verliest de NP dan weer stemmen 
aan het Vryheidsfront. Uit verklaringen 
van NP-leiders kan afgeleid worden dat ze 
de voorkeur geven aan de formule van 
een kristen-demokratische centrumpartij. 
Met weliswaar de nodige aandacht voor 
het Afrikanervraagstuk. Volgens FW De 
Klerk is het levensnoodzakelijk dat de 
verschillende taal- en kultuurgemeen-
schappen voldoende ruimte en rechts
zekerheid krijgen. Het recente vertrek 
van de Nasionale Party uit de Zuid
afrikaanse regering van nationale eenheid 
kadert in deze centrumstrategie. Vanop 
de oppositiebanken kan de Nasionale 
Party zich krachtiger afzetten tegen het 
ANC én ongestoord bouwen aan haar 
nieuwe imago. 

Filip Vandenbroeke 
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genen wordt geen enkele intimiteit ge
gund bij het medisch onderzoek, zelfs niet 
bij een gynaecologisch onderzoek. Ten 
derde eisen de verenigingen het einde van 
de anti-Baskische diskriminatie bij het 
toepassen van de wet op de voorwaar
delijke in vrijheid stelling. Door de ar
bitraire manier waarop deze maatregel 
wordt toegepast zitten 125 Baskische 
gevangenen die 3/4 van hun straf hebben 
uitgezeten nog steeds in de cel. 
Verder wijzen de hongerstakers op de 
schending van een aantal basisrechten 
zoals het recht op onderwijs, het gebruik 
van de eigen taal en het recht op een 
eerlijk proces. Een delegatie van de Volks
uniejongeren bracht dinsdagavond een 
solidariteitsbezoek aan de aktievoerders. 
Eerder dit jaar nam de Volksunie al 

Baskische hongerstaking 
in Brussel 

Maandag begonnen Senideak en Gureak 
een hongerstaking in de Brusselse O.L.V-
van-de-Goede-Bijstand-kerk aan de Ko-
lenmarkt. Beide organisaties verenigen de 
familieleden van Baskische gevangenen. 
Delegaties van deze verenigingen houden 
gelijkaardige protestakties in zes andere 
Europese hoofdsteden. Met deze hon
gerstakingen willen de Basken een hu
manere behandeling van hun geïnter
neerde familieleden in de Spaanse en 
Franse gevangenissen afdwingen. 
Eerst en vooral protesteren zij tegen de 
verspreiding van de Baskische gevange
nen. Deze verspreiding over de hele 
Spaanse staat tot de Canarische eilanden 
en de Noord-Afrikaanse militaire kam
pen van Ceuta en Melila zorgt ervoor dat 
familiaal kontakt wordt bemoeilijkt. 
Honderden kilometers afleggen voor een 
bezoek van twintig minuten werkt niet 
alleen demotiverend maar is ook een 

zware financiële last voor de families van 
de gevangenen. Deze politiek van ver
spreiding is nochtans in strijd met een 
aantal Spaanse wetteksten en peniten
tiaire voorschriften. De Baskische ver
enigingen dringen dan ook aan op de 
overbrenging van hun familieleden naar 
Baskische gevangenissen. Zij worden in 
deze eis gesteund door ELA en LAB, twee 
vakbonden die samen circa 63% van alle 
Baskische vakbondsleden groeperen. De 
Baskische autonome regering sprak zich 
iets gematigder uit voor een overbrenging 
naar gevangenissen in de omgeving van 
Baskenland. 

Ten tweede pleiten de hongerstakers voor 
een betere medische verzorging van hun 
familieleden. Die laat duidelijk te wensen 
over. Enkele voorbeelden: negen gevan
genen stierven door een gebrek aan me
dische hulp; gevangenen blijven geboeid 
bij hun medisch onderzoek; de gevan-

parlementaire initiatieven in verband met 
Baskische vluchtelingen. De VU leidde 
bijvoorbeeld het verzet tegen de uit
levering van het echtpaar Moreno-Gar-
cia. VU-senator Bert Anciaux interpel-
leerde minister Vande Lanotte over de 
deportatie van Baskische gevangenen 
door Spanje en Frankrijk naar Centraal
en Zuid-Amerikaanse ex-kolonies. 
En VU-kamerlid Geert Bourgeois ver
klaarde in een vraag aan minister De 
Clerck over de aanscherping van het 
uitleveringsverdrag binnen de Europese 
Unie: „Ik sta zeer kritisch tegen een 
Europa waar men geen garanties krijgt 
wat betreft de mensenrechten. Denken 
we aan Spanje waar nog steeds de men
senrechten met de voeten worden ge
treden". 

Piet De Zaeger 

Aktiepian Viaams-Brabant 
Het arrondissement Halle-Vil-
voorde houdt in het Cultureel 
Centrum De Westrand te Dllbeek 
op zaterdag 21 september 1996 
van 9u 30 tot 15u. een kollo-
kwium over het aktiepian voor 
Viaams-Brabant van de Vlaamse 
Regering. 

Dhr. Ivo Vanden Bossche, adjunkt-
kabinetchef van minister-presi
dent Luc Van Den Brande stelt het 
aktiepian voor waarna een Volks
unie-panel bestaande uit Herman 
Van Autgaerden, bestendig afge
vaardigde, Annemie Vandecas-
teele, volksvertegenwoordiger en 

Etienne Van Vaerenbergh, Vlaams 
volksvertegenwoordiger. Samen 
met de aanwezigen zal onder Iel-
ding van BRTN-joernallst Bruno 
Huyghebaert het plan kritisch en 
grondig worden besproken en ge
ëvalueerd en zo nodig aange
vuld. 

ÖCJS^. 

De regionale vu-krant 

Koning 
Albertstichting 

Om het zwaar verhakkeld blazoen wat op te poetsen, 
speelt de Britse koningin met de gedachte af te zien 
van dejaarlijke rijkstoelage van 700 miljoen De familie 
Windsor zou het dan verder moeten rooien met het 
fabelachtig fortuin waarvan de jaarlijkse opbrengst op 
vijf miljard frank geschat wordt. Zou dit voornemen 
niet inspirerend werken op het gemoed van Albert II 
koning der Belgen? Het schijnt dat de Coburgers er 
ook warmpjes inzitten. Heeft koning Boudewijn Za
liger z\ch op de ogenblikken van transcendente kon-
templatie nooit eens afgevraagd op welke manier zijn 
voorvaderen hun onmetelijk vermogen hebben bij-
eengeharkt"? Leopold I was een armoedzaaier van 
formaat Zijn zoon Leopold II heeft zijn rijkdom ge
vestigd via de gekende techniek van de koloniale 
diefstal. Nadat hij Congo voor de helft had leeg
geplunderd, schonk hij het aan de Belgische staat die 
de andere helft van de rooftocht voor zijn rekening 
nam. Door erfenis en dank zij de voorkennis die 
prinsen meestal hebben bij voordelige beleggingen, 
behoren de Coburgers vandaag tot de meest wel
stellende koninklijke families ter wereld Als Albert het 
handig speelt, kan hij de Windsors de loef afsteken 
door datgene te doen waarover de denktank van 
Elizabeth zich de hersens pijnigt Naast de Bou-
dewljnstlchting komt er dus een Albertstichting die 
financieel gespijsd wordt door de civiele lijst waarvan 
onze koninklijke familie grootmoedig afziet En aan
gezien voor diefstal alleen maar vergiffenis kan ge
geven worden na restitutie zullen de fondsen ter 
beschikking gesteld worden van de allerarmste Za-
irezen. Dus geen ontwikkelingssamenwerking meer 
waar hoofdzakelijk Belgische bedrijven beter van 
worden, maar doelgenchte Internationale samen
werking waar het ABOS nog nooit van gehoord heeft. 
Met de opbrengst van de verkoop van de koninklijke 
bezittingen zoals kastelen, vakantieoorden, aandelen 
en kroonjuwelen kunnen onze 600 000 landgenoten 
die onder de armoedegrens leven er bovenop ge
holpen worden, u ziet dat met wat goede wil en veel 
fantasie een klem koninkrijkje ook groot kan zijn Op 
die manier zou Albert misschien nog eerder zalig 
verklaard worden dan zijn broer zaliger 

Jan Caudron 
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Grote ruilbeurs 
over de 

Vlaamse beweging 
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De Vlaamse beweging kent een bruisende 
geschiedenis van meer dan honderdvijftig 
jaar. Een bonte stoet van bewegingen, 
organisaties en partijen zijn sindsdien de 
revue gepasseerd. Al deze groepen ver
spreidden hun gedachtengoed door mid
del van affiches, tijdschriften en gadgets. 
Vele Vlamingen hebben uitgebreide ver
zamelingen aangelegd over de rijke ge
schiedenis van de Vlaamse beweging. Een 
grote ruilbeurs wil de uitwisseling van 
materiaal stimuleren. 
Op deze eerste ruilbeurs kan men terecht 
met oude boeken, publikaties, plakbrie-
ven, herkenningstekens, enz. 
De beurs gaat door op 13 oktober 1996, 

van 9 tot 17u. in feestzaal Nilania, Kes-
selsesteenweg 38 te 2560 Nijlen. Tema's 
zijn onder meer: IJzerbedevaart, Vlaamse 
Nationale Zangfeesten, VNV, Verdinaso, 
VOS, koUaboratie en repressie, Diets 
Jeugdverbond, ADJV, Zilvermeeuwtjes, 
Jeugdverbond der Lage Landen, Willem 
van Saeftinge, VNJ, Pallieterke, Rom
melpot, TAK, Nieuw Vlaanderen, Oost
front, Berkenkruis, Opstanding, Volks
unie, Were Di, Vlaams Blok, VMO, Jong 
Volks Front, AKVS, Vlaams Kruis, 
Vlaamse Kinderzegen. 
Verder; alle informatie over de IJzer-
toren, postkaarten en kalenders van Jos 
Speybroeck, Hoste, Joe English, Cyriel 
Verschaeve, Levet Scone, doodsprentjes 
met AW-WK, enz. 

Met de medewerking van: IJzerbede-
vaartkomitee, ANZ, dokumentatiecen-
trum Joris Van Severen, Sint Maarten
fonds, VOS, Broederband en andere 
Vlaamse verenigingen. 
Inrichters: Maurits Cailliau, leper; Wal
ter Luyten, Berlaar; Carlos Van Louwe, 
Koksijde; Jef Werkers, Aartselaar; Frans 
Jos Verdoodt, Erembodegem; Joris Ly-
baert. Lier; Ward Herbosch, Wommel-
gem; Lode Van Dessel Nijlen en het 
besuur van de Vlaamse Verzamelaars
kring Nijlen. 

De opbrengst van deze ruildag is volledig 
voor de restauratie van de trappenzaal 
van de IJzertoren. 

o» Inlichtingen en reservatie: Lode Van 

Dessel, Zandvekenvelden 7b, 2560 

Nijlen (031481.82.76) ofJosPieraerd, 

Zwaluwenlaan 28, 2560 Nijlen 

(03/481.71.88). 

Provinciale Icwis 
'Ken uw taal' 

Om iedereen de kans te geven 
zijn/haar kunnen en kennen te be
wijzen, organiseert het Rodenbach-
fonds West-Vlaanderen een taalkwis 
over de nieuwe spelling. 
Qua inhoud komen alle rubrieken 
van de BRTN-kwis „Tien voor Taal" 
aan bod: zoek de fout-juiste spelling 
- zinnen maken - woorden vormen -
cryptokronkels en etymologische 
verklaringen. 
ledere vereniging kan met een ploeg 
van 3 personen deelnemen. 
Uit de deelnemende ploegen wordt 
de winnaar beloond met een wis-
selbeker en krijgt elke deelnemer 
(van de winnende ploeg) het Groene 
Boekje. De overige deelnemers krij
gen een mooi geschenk als aanden
ken. 
De kwis wordt geleid door een be

kwaam iemand die de regels kan 
verduidelijken bij enige vorm van 
twijfel. 

Om de periode tussen de kwis en de 
prijsuitreiking te overbruggen wordt 
er een ludiek programma voorbe
reid. 

Wil je graag met jouw vereniging 
deelnemen en ben je niet bang om af 
te gaan als een gieter, bel dan tijdens 
de kantooruren op tel. nr 
059/51.64.03 van Rodenbachfonds 
West-Vlaanderen, Aartshertogstraat 
4 te 8400 Oostende. Tijdens het 
weekeinde of 's avonds kunt u te
recht op de nummers 059/32.05.80 
(iviartine) of 059/26.77.30 (Veerie). 

c» Het hele gebeuren vindt plaats op 
vrijdag 4 oktober 1996 in 't Laag 
Plafond, Noordstraat 211 te Roese-
lare, en start om 20u. stipt. 

OOST-VLAANDEREN 
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 se|}t. DEINZE: 14de Fami
liefeest in Volkskring, Markt Deinze. Inschrij
ven bij Maurits Waelkens. Eregast: Lieven 
Decaluwe, Deinzenaar, schepen te Cent. 
Org.: vu-Deinze. 

20. 22 sept. HAALTERT: Eetmaal 
van vu-Groot Haaltert. Van l l tot I5u. in 
zaal Pennelekker Ninoofsestwg. 22 te Den-
derhoutem. Gratis tombola. 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-
demische zitting: Hulde aan Herman Maes, 
70 jaar in Museum Deinze en de Leiestreek. 
Daarna receptie en feestmaaltijd in de Briel-
poort. Org.:KOK-Deinze. 

Za. 28 sept. SINT-AMANDSBERC: 
Brusseiuitstap met de Fvv-afdeling. Samen
komst om 8U.55 vertrekhal Sint-Pieters-
station te Cent. Vertrek om 9u.15. Met 
bezoek aan tentoonstelling Driekwart eeuw 
artualiteit in foto's; bezoek aan Vlaams Par
lement en Sint-Michielskatedraal. Terug 
naar Gent om 17u.12. Info: Lieve Jolie 
(231.49.07) of Frieda Vanderborgt 
(228.16.25). 

Vr. 4 OW. ZOTTECEM: Paul Van 
Crembergen spreekt over Het 10-Punten
programma van de VU. Om 20u. bij Braems, 
Stationsplein. Org.; VU-Zottegem. 

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, Campo Santo, Antwerpsestwg. Op 
5/10 open van 10 tot 12 en Van 13 tot I8u. 
Op 6/10: om 11u.: aperitiefgesprek en mu
zikaal optreden. Open tot I8u. Info: Lieve 
Jolie (09/231.49.07). 

Zo. 6 OM. ERPE-MERE: VU-eetfeS-
tijn in zaal Sint-Janshof, Keerstraat 218 te 
Ottergem, van 1lu.30 tot 19u. Keuze uit 4 
menu's. Org.: VU-Erpe-Mere. 

Za. 12 Okt. OUDENAARDE: Met bus 
naar de Ketjesdag in Brussel, met bezoek 
aan het Vlaams parlement. Vertrek om 9u. 
op de Kleine Markt-Mouterij. Deelname: 600 

fr (broodjesmaaltijd inbegr). Inschrijven bij 
Jacques Vander Haeghen, Doorn 63, 9700 
Oudenaarde (055/31.29.94) of bij Marie-
Paule Roos, Dijkstraat 3, 9700 Oudenaarde 
(055/31.72.09). Org.: VU en FVV-Oude-
naarde. 

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

Dl. 26 nov. DRONCEN: Video-voor
dracht met Nora Tommelein over de Vrou-
wenkonferentie 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 Jolie 
(09/231.49.07). 

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

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

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 fr, wk. 200 fr. Kaarten: Jef 
Tommelein, Meeuwenlaan 18 bus 1, 8400 
Oostende (059/80.08.41). Org. Werkkgroep 
van Vlaamse Verenigingen. 

Ma. 25 sept. IZECEM: Kursus „Waar 
beeldende kunst en muziek elkaar raken. 
Docente lic. Beatrijs Van Huile. info en org.: 
VSVK. 

Do. 26 sept. lEPER: Bezoek aan de 
Luchtmachtbasis te Koksijde. inschrijven 
ten laatste vóór 20/8 bij Kristien Deknudt-
Devlieger Meenseweg 226 te leper 
(057/20.25.37). Org.; Wl. 

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: 350 fr., -I2j. 
200 fr Vooraf inschrijven; 't Laag Plafond 
(051/22.16.41). Org.; Orde van 't Dul Ber-
tje. 

Ma. SO sept. IZECEM: Kursus „Waar 
beeldende kunst en muziek elkaar raken. 
Docente lic. Beatrijs Van Hulle. Info en org.: 
VSVK. 

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). 

DO. 3 Okt. IZECEM: Prof. Eric Pnette 
over ,,Naar de splitsing van de Sociale Ze
kerheid". Om 20u. in de bar van de Sted. 
Akademie voor Muziek en Woord, Kruis
straat 15. Toegang: 50 fn Abo's gratis. Org.: 
VSVK. 

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. 
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FW ontgoocheld 
De Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen (FW) reageert ontgoocneld 
op het regeringsdokument over de 
pensioenhervorming nl. de gelijke be
rekening van mannen- en vrouwen
pensioenen. 
Zolang vrouwen in lagere loonomstan-
digheden werken (ondermeer deel
tijds, loopbaanonderbreking, lagere 
loonkategorieën), grotendeels op
draaien voor de zorg om kinderen en 
huishouding en moeizaam doorstoten 
naar hogere funkties (zowel privé als 
openbaar) kan er geen sprake zijn van 

de duur van de loopbaan naar ge
lijkschakeling te brengen. 
Bovendien zien oudere alleenstaande 
vrouwen die nu of binnenkort de pen
sioenleeftijd bereiken hun inkomen 
aanzienlijk dalen juist wegens deze on
volledige loopbaan. Daarom wil de FW 
het wetsvoorstel van E. Van Vaeren-
bergh weer onder de aandacht bren
gen waarbij vrouwen die destijds hun 
beroepsloopbaan opgegeven of on
derbroken hebben wegens kinderlast, 
op een pensioenkrediet van 2 jaar per 
kunnen kunnen rekenen. 

• UIT DE REGIO • 

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

20.20 Okt. ZWEVECEM: Ledenf eest 
van VU-Zwevegem. Om 12u. in zaal Bol
dershof, Harelbeekstraat 25. Gastspreker is 
Geert Bourgeois. Deelname: 400 fr, -10j 
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 I8u.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 ivi.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 
13u. Org.: vu-arr Halle-Vilvoorde. 

Za. 5 okt. LENNIK: LENNIK 2000 
nodigt uit op etentje in Sportcentrum Jo 
Baetens, A. Algoetstraat. Vanaf 12u. Ook op 
6/10 vanaf 12u. 

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

za. 5 Okt. ZAVENTEM: Steak- en 
Kippenfestijn. Van llu.30 tot 15u. en van 
17U.30 tot 2lu. in zaal Hof Ter Meren, 
stationsstraat 101. Org.: vu-Croot-Zaven-
tem. 

Zo. 6 okt. DIEST: Literatuur op zon
dag, iviaurits Van Liedekerke over ,,De pers 
in België". Van 11 tot 12u.in Aula Kul-
turcentrum Begijnhof Diest. Toegang: 100 
fr, -̂3pas 70 fr, Apollo en -18j. gratis. Org.: 
vzw Literaire Kulturele Kring Apollo. 

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 14u. Org.: VU-Heembeek-IVIutsaard-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 
WO. 25 sept. TESSENDERLO: Be

zoek van FW-Tessenderio aan Joyce en haar 
wijnkasteel, in de Kasteelstraat 9 te Riemst, 
om I4u. Deelname: 200 fr (geleld bezoek -i-
1 degustatie), kinderen tot 14j. 100 f r (l 
glas fruitsap). Vertrek om I5u. op de Vis
markt. Graag vooraf inschrijven. 

Zo. 29 sept. OVERPELT: De Aktief-
fraktie organiseert een Mosselen-lnstuif. 
Van 11 tot 21 u. in Restaurant 't Pelterke, 

Overpelt-centrum. info: Linda Vissers 
(011/64.43.14, na 17u.). 

Ma. 21 okt. TESSENDERLO: Pro
vinciale FW-najaarsvergadering met als 
tema ,,Vrouw en kunst". Om 20u. in CC Het 
Loo, Vismarkt. Kunstenaar: Hedwig Luykx. 

ANTWERPEN 
Vr. 20 sept. WESTERLO/TON-

GERLO: Kapellekeshof, Kapelstraat 1 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.l5 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 fn Org.: FW-Kapellen. 

Vr. 27 sept. LIER: Om 20u. in 't Goed 
Voorbeeld, K. Albertstraat: Gespreksavond 
met Bert Anciaux. Org.: VU-Ller en VCLD. 

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 Parlement. Info en inschrijvin
gen: Josee Poppelaars (449.79.01) of Hlide 
Dewit (449.17.66). Org.: FW 

Do. 3 Okt. KAPELLEN: Bezoek aan 
tentoonstelling in Hessenhuis: ,,Floris en 
Oscar Jespers; De moderne jaren". Samen
komst om 13u. parking kerk Zilverenhoek. 
Om I4u. aan Hessenhuis. Kosten: 150 fr 
leden, niet-leden 200 fr Kontaktpersoon: 
Christel (664.07.57). Org.: FW-Kapellen. 

Zo. 6 Okt. TERHAGEN-RUMST: Be
toging tegen de komst van Altrak Cleaning. 
Start om lOu. aan Sporthal Terhagen, Eu
ropalaan 3. Org.: VU-Rupel. 

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 (AZC). Om 20u. in Drie 
Eiken, Drie Eikenstraat te Edegem. Org.: 
Kulturele Kring. 

Za. 26 Okt. BERCHEM: 
Panne(n?)koeken en Vlaamse Volksspelen-
namlddag. Vanaf I4u. in zaal Oud Kapelleke, 
Ferd. Coosemansstraat 127. Org.: Vlaamse 
Kring Berchem en VU-Berchem. Info: Fons 
Borginon (281.48.67) en Thea Van Celder 
(321.19.86). 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partijbestuur van 
maancjag jl. werd volgentde persmede
deling verspreid. 

DEHAENE MAG NIET 
MEESPELEN IN SPEL 
COLLICNON 
Het partijbestuur van de VU besprak de 
rede die Robert Colllgnon hield naar 
aanleiding van de Waalse feestdag. 
Vooral de oproep tot eerste minister 
Dehaene om Vlaams minister-president 
Van den Brande op de vingers te til<l<en 
getuigt van een ongehoorde arrogan
tie. 
De premier laat zich al lang genoeg 
misbruil<en om de privileges van de 
Franstaligen In dit land kost wat kost in 
stand te houden. Als hij nu ook nog zou 
ingaan op de vraag van Colllgnon, dan 
bewijst hij duidelijk bereid te zijn het 
algemeen Vlaams Belang te offeren om 
zijn Belgische macht te behouden. 
Dehaene mag niet meespelen in een 
spel waarbij de Franstaligen onder het 
mom van een strijd tegen het sepa
ratisme en tegen een zogenaamde 
Vlaamse onverdraagzaamheid, de aan
dacht trachten af te leiden van de wer

kelijke problemen: o,a. een zwakke eko-
nomische toestand en een mank lopend 
gerecht. 

De VU is tevreden met de kordate reaktie 
van Van den Brande. Het moet duidelijk 
zijn dat opkomen voor het Vlaams Be
lang geen misdaad is en bovendien niets 
zegt over de solidariteit met Wallonië. 
Vlaanderen is bereid tot een open en 
eerlijk gesprek, ook over de solidariteit in 
een konfederale struktuur. Vlaanderen 
heeft er immers geen baat bij dat Wal
lonië een sociale puinhoop wordt. Maar 
het moet ook duidelijk zijn dat mis
bruiken de solidariteit doden. Als de 
Franstaligen het spel eerlijk spelen, moe
ten ze geen angst hebben van een 
gesprek over de kommunautarisering 
van de Sociale Zekerheid. 
Niet Vlaanderen en Wallonië staan te
genover elkaar. De vastgeroeste Bel
gische strukturen maken elk dynamisch 
beleid onmogelijk. Bovendien laten zij 
toe dat de Franstaligen onrechtmatige 
voordelen blijven genieten. Een gron
dige aanpak van dit Belgisch immobi
lisme door meer autonomie voor de 
deelstaten, zal voor beide volkeren een 
positief resultaat opleveren. 

Rouw te Stekene 
Op maandag 28 augustus overleed in 
rustoord Zoetenaard Cyriel Engels, de 
afgestorvene was op 11 oktober 1905 
te Stekene als zoon van Jozef en Flo
rentine Engels-Noens geboren. Cyriel, 
drukker van beroep, was een merk
waardig man. Lutgarde Engels schreef 
ons een ontroerende brief over haar 
nonkel. ,,Hij zal niet staan in de boeken 
bij, de Groten de Aarde maar voor ons 
was hij een monument, iedereen 
kende en beminde hem. Hij was een 
vriendelijk en rechtschapen man. Cy
riel was een Vlaming in hart en nieren, 
hij kwam steeds voor zijn gedacht uit 
en verdoezelde zijn trouw aan Vlaan
deren voor niets en niemand. Maar hij 
eerbiedigde ook de mening van an
deren die niet dachten zoals hij." 
Lutgarde schrijft dit namens de fa
milies Engels en Moens die de jongste 
tijd met tal van sterfgevallen werden 
gekonfronteerd. ,,'t Is nu stil gewor
den in het nederige huis in de Spar-
renhofdreef, 't is stil in de weleer zo 
bedrijvige oude drukkerij, 't is stil in de 
familie nu op vijf maand tijd Madeleine, 
Achiel en Cyriel van ons heengingen." 
Cyriel was naast lid van tal van Vlaamse 

verenigingen ook trouw VU-lid en WIJ-
lezer de redaktie biedt de families haar 
deelneming In de rouw 

Terhagen kan zonder Altrak 
Altrak Cleaning kreeg ondanks het 
negatieve advies van gemeente en pro
vincie van minister Kelchtermans 
(CVP) een milieuvergunning. 
Dit afvalwerkend bedrijf komt in de 
rand van de woonkern en grenst aan 
het rekreatiedomein „De Schorre". Dit 
gebiedt wordt in een aanvraag tot wij
ziging van het Gewestplan ingekleurd 

als groenzone. Tegen de komst van dit 
bedrijf wordt een betoging georga
niseerd op zondag 6 oktober. Start om 
lOu. aan de Sporthal in Terhagen-
Rumst, Europalaan 3. 
VU-Rupel vraagt iedereen ora massaal 
aan deze betoging deel te nemen. 

Els Schiltz 

BRUSSEL, 

OKTOBER 

9 
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BRUSSEL 
12 OKTOBER 1996 

Info: Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

Omwentelingsstraat 13 

1000 BRUSSEL 

Tel •02/219.25.00 

Fax: 02/217.35.10 

DEZE WEEK IN 

Knack 
CONTROLE OP JUSTITIE 

Ier \aii de roep om exlenie conliole \an de reehlerlijke macht: 
hoe \erloopt liaar iiilenie eonirole ' Een loeliehling. 

ZUID-BELGIË 
• ziek is Wallonië en hoe ziek is de PS die daar regeert'.' 
De Waalse malaise in statistieken en commentaren 

• AANBEVOLEN HUIZEN > 

DE BLUES VAN LIEVE JORIS 
.li)ris reisde driejaar door Senegal. Mauretanii 
Over •"IVlali blues", haai' nieuwste boek. vertel 

de/.e week in Weekend Knack. 

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

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijl<heden in WIJ? 

Bel dan vandaag nog naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichtinp 

baron ruzeltelaan 78 
8310 brugge 4 

<baan brugge-oosikamp, 
K 050 35 74 04 ^^-

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTErr 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

- . - \ HERENKLEDING 

f ytermees 
.. / Steenhouwersvest. 52 
-^ ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTSESTTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

Fijne midweek supeiweekend 
3 Nachten 

Luxe kamer, stilte gratis, 
3x gastronomisch 

half pension, bierdegustatie, 
Normandische pannekoek 

met koffie, 
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 059/2659.35 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 

T Brugge ^ 

10 km ° ° ^ j ^ 
Hoevekip Valentine Ttionart + kreeft. 

Het ^aling^utó 
Sedert 191 o 

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 

VLAAMS-NATIONAAL 
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A ndréa Tafi won Parijs-Brussel. De wedstrijd 

waarin het voor Eric Vanderaerden 

allemaal begon. De wedstrijd waarin het vorige 

zaterdag voor de Limburger ook allemaal eindigde. 

-^ SPORT ^ 

Halfweg de jaren tachtig was Ene Van
deraerden 's lands grootste belofte. Aan
vankelijk scheen hij de grote verwach
tingen ook waar te zullen maken. Hij 
werd nationaal kampioen, won de Ronde 
van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Drie 
zomers lang, van vijfentachtig tot ze
venentachtig, zong Vanderaerden. 
Daarna begon een lange terugval. 

PIEKEN 

Misschien groeide Eric te snel door naar 
de top, verschoot hij zijn kruit te vroeg en 
te snel. Wellicht miste hij de ambitie en de 
gedrevenheid die het verschil maakt tus
sen een goede renner en een echte kam
pioen. Vanderaerden beweert vandaag 
dat ij er alles heeft uitgehaald, dat er niet 
meer inzat, dat hij alles heeft gedaan wat 
kon. Het is mogelijk. Hij stond per slot 
van rekening ook driemaal op het po
dium van Milaan-San Remo. Hij won de 
slotrit van de Tour op de Champs Elysées 
en hij koerste jaar in jaar uit van het 
vroege voorjaar tot de late herfst. Toen hij 
zich als belofte meldde was er bij ons nog 
geen sprake van carrièreplannng, van 
wetenschappelijke begeleiding, van „pie
ken". Vanderaerden moest het allemaal 
zelf uitzoeken. Hij kan dus zeker ver
zachtende omstandigheden pleiten. 

Chris Boardman: geen toprenner, 
maar wel het werelóuurrekord. 

Vanderaerden moet tweeëntwintig ge
weest zijn toen hij in 1984 Parijs-Brussel 
won. Voor deze semi-klassieker is er 
intussen weinig veranderd. Ooit was de 
koers tussen de twee hoofdsteden met 
aankomst in het Terkamerenbos een 
heuse voorjaarsklassieker. Verbonden 
met de Rode van Vlaanderen en Parijs-
Roubaix. We herinneren ons de over
winningen van kanjers als Briek Schotte, 
Rik Van Steenbergen en Rik Van Looy. 
Marcel Hendrickx dankte zijn naam en 
faam aan deze wedstrijd en Loretto Pe-
trucci was ooit een kleurrijk winnaar. In 

1966 won Gimondi de wedstrijd. Hij 
werd opgevolgd door Eddy Merckx maar 
toen schreven we al 1973. Zes seizoenen 
lang verdween de koers van de kalender 
en van die klap heeft Parijs-Brussel zich 
nooit kunnen herstellen. De oude glorie is 
ver weg en dat blijft spijtig voor deze met 
geschiedenis overladen ex-topklassieker. 

DE MAPEIS 

De GB-Mapeis fietsten vorige zaterdag 
evenwel met andere bekommernissen 
over de grens. Ze wilden winnen en 
deden dat ook. Met overmacht. Deze 

ZESENVUFTIG 
Er wordt nog nauwelijks bij stilgestaan 
maar het werelduurrekord wielrennen 
werd in achtendertig maanden maar liefst 
zeven keer scherper gesteld. Door de 
Britten Graeme Obree en Chris Board
man, door Miguel Indurain en Tony 

Drie zomers lang 
keer werd Andrea Tafi naar voor ge
schoven. Achter hem hielden Johan Mu
seeuw en Wilfried Peeters de konkur-
rentie in bedwang. Bartoli, Tsjmil, Johan 
Capiot, Ballerini en Sorensen mochten 
het vergeten. 

Het overwicht stak de ogen uit en de 
ploegdiscipline hield Museeuw waar
schijnlijk van de overwinning. Maar daar
over mogen we ons vandaag niet meer 
opwinden. 

Rominger. Begin deze maand trok Chris 
Boardman het ongenaakbaar gewaande 
rekord van Rominger in één ruk op van 
55,291 km naar 56,375 km. Hij reed 
daarmee bijna zeven kilometer sneller 
dan onze Eddy Merckx in Mexico in 
1972. Het is nauwelijks te geloven. 
Eigenlijk was Merckx de laatste werel-
duurrekordhouder op de klassieke fiets. 
Zijn rekord hield ruim elf jaar stand. 
Daarna leidde Francesco Moser de 

nieuwe tijden in. Wetenschappelijk be
geleid doorbrak hij de muur van de vijftig 
kilometer op een „andere" fiets. Na goed 
negen jaar introduceerde Obree het tijd
perk van de aërodynamica, van de ge
stroomlijnde houding. Liggend, de han
den ver vooruit, op de fiets of wat daar
voor moet doorgaan. Boardman, die in 
Manchester door de muur van 56 km 
ging, is een geboren tijdrijder maar zeker 
geen kampioen buiten kategorie. Hij is 
geen Merckx, geen Moser, geen Indurain 
en geen Rominger. Hij heeft aangekon
digd dat hij volgend jaar alles op de weg 
wil zetten, dat hij absoluut een sterke 
Tour wil rijden. De Engelsman is nu 
achtentwintig en op het toppunt van zijn 
kunnen. In afwachting beweren insiders 
dat niemand van de huidige generatie 
toprenners bekwaam mag geacht worden 
het nieuwe werelduurrekord te verbe
teren. 

Gym Pie 

Zaterdag nam 

wieierminnend 

Vlaanderen 

afscheid van 

Erie 

Vanderaerden. 

In de schaduw van het voetbal zijn in
middels ook de basketbal- en volleybal
kompetitie begonnen. Met klubs op zoek 
naar geld om Internationaal nog enigszins 
mee te tellen. Een niet vanzelfsprekende 
opdracht. We verw/Ijzen naar het we
dervaren van Racing Maes Mechelen dat 
na jarenlang investeren om tot de Eu
ropese basketbaltop door te stoten al de 
geld- en bierkranen zag dichtdraaien. Ra
cing Maes speelt nu In Antwerpen met 
veel bescheidener ambities en aange
paste middelen. 

VEEL GELD 

Vorig jaar was Charleroi de onbetwistbare 
basketbalkampioen. Het geraakte deze 
zomer Eric Struelens kwijt aan Pans-
St.Germaln. De 27-jarlge Brusselaar, die al 
zo vaak de sleutel op het kampioenschap 
bleek te zijn, zal In de Franse hoofdstad In 
drie jaar minimaal twintig miljoen ver
dienen. Voor dat soort bedragen bassen 
onze klubs... Alhoewel. Het heet dat Char
leroi In de voorbije maanden zeventig 
miljoen Investeerde In zijn spelerskern en 
dat Oostende het op veertig hield. Dat is 
niet weinig voor een sport die op de 
Vlaamse televisiestations nauwelijks aan 
bod komt. Een paradoksaal gegeven 
toch. In Wallonië is dat anders. Télé 21 is 
daar op een basketbalzender gaan ge-

Op zoek naar geld 

Eric Struelens: goed voor 20 miljoen fn In 
driejaar Pans St. Germain. 

lijken De Waalse klubs zijn daar wel bij 
gevaren In geen andere sportdiscpline 
zijn de Walen beter vertegenwoordigd, 
Charleroi, Castors, Pepinster, Quaregnon, 
Gilly en Brussels krijgen een uitstraling 

waardeVlaamse klubs slechts van kunnen 
dromen. 

LANGER 

Ons basketbalwereldje kan trouwens om 
meerdere redenen verbazing wekken. 
Het heet dat niet minder dan zestig dub
bele meters zullen aantreden. Ook onze 
spelers hebben in vergelijking met vroe
ger aanzienlijk aan gestalte gewonnen. 
Verder zijn vijfenveertig spelers dertig 
jaar of meer en een kleine vijftig bas
ketballers zijn buitenlanders. De vele ge-
naturaliseerden niet eens meegerekend. 
Wie de cijfers nuchter analiseert kan 
moeilijk spreken over een noodlijdende of 
onvolwaardige sporttak... 
Nog een paradoks- de Belgische Bas
ketbalbond kan of wil zich geen voltijdse 
coach veroorloven voor de nationale 
ploegen maar desondanks doen de vier 
mannenploegen van België, van kadetten 
tot seniores, het meer dan behoorlijk. De 
kans is niet onbestaande dat de Belgian 
Lions öe eindfase van het Europees kam
pioenschap bereiken. De sport van de 
grote jongens heeft er ooit slechter voor 
gestaan. Dat kan niemand ontkennen 

(gp) 
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VEERTIGERS 
„... ik ben als beeldhouwer begonnen. Maar van het begin af aan was 

het bijzonder moeilijk voor mijn werk een atelier te vinden. Ik had 

zoveel energie geïnvesteerd in die reuzenfiguren die ik maakte en die 

niemand wilde hebben, mijn hele jeugd eraan gewijd, en ik kon ze 

nergens kwijt, (...) en toen heb ik het gewoon opgegeven. Op een 

gegeven moment was het teveel. Daarna heb ik wat rondgekeken en 

dacht - ik was tenslotte al midden in de dertig - man, je moet iets 

zoeken waarmee je je brood kunt verdienen..." In een kleine 40 

taferelen rekent Botho Strauss af met zijn eigen generatie: die van de 

in verval geraakte veertigers. Wonen, schemeren, liegen is een 

aaneenschakeling van monologen, dialogen en korte verhalen 

waarin Strauss vertelt zonder te interpreteren. 

BOEKEN 
c» Wonen, schemeren, liegen. Botho Strauss, Uitg. De Arbei

derspers - Antwerpen, 1996,198 bk, 699 fr. 

LICHTENBERG 
Met Lichtenberg schreef Paul Verhaeghen een vreemd debuut. 

Hoofdfiguur Tom Pepermans werkt aan een Nederlandse uni

versiteit en komt daar in kontakt met een aantal, op z'n zachtst 

gezegd, vreemde types. Het verhaal is opgebouwd in verschillende 

lagen, weet niet altijd even sterk te boeien, maar is, over de hele lijn 

genomen, best te smaken. Zoals oude wijn beter wordt met de jaren, 

groeit ook deze roman naar een bijzonder hoogtepunt. 

o* Lichtenberg. Paul Verhaegen, Uitg. Manteau - Antwerpen, 

1996, 271 blz., 698 fr. 

VALVERT 
Het lyceum Valvert, even buiten Parijs, staat centraal in Aardige 

jongens van Patrick Modiano. De school telt overwegend rijkere 

jeugd onder haar leerlingen. Voor de meesten onder hen is het 

lyceum een plaats waar ze zich thuis voelen. De verteller in het boek 

gaat, 20 jaar na afstuderen, op zoek naar zijn medestudenten. Hun 

levensgeschiedenissen zijn niet bepaald suksesverhalen geworden. 

Aanbevolen! 

c» Aardige jongens. Patrick Modiano, Uitg. Manteau - Ant

werpen, 1996,169 blz., 658 fr. 

• K U L T U U R T J E • 

Kiezen uit 
iciassieice muzieic. 

maar anders 
Is 'Kiezen uit klassieke muziek' het zo
veelste afgezaagd en melig deuntje in de 
rij over Smetana's „Moldau" en Ravels 
„Bolero"? Gelukkig niet. De Neder
landse auteur en musicoloog Thijs Faas 
leidt zijn lezers („iedereen die niet veel 

van klassieke muziek weet, maar er wel zo 

nu en dan wil naar luisteren") vanuit een 
originele invalshoek en langs een weg die 
hij bezaait met leuke anekdotes en weetjes 
naar lied en kwartet, opera en simfonie. 
Daarnaast probeert hij in de CD-markt 
nog het bos door de bomen te zien met 
een keuze die het gebeuren van nabij 
volgt. 

GELUIDEN 

Verrassend is de indeling van het boek: 

zeven hoofdstukken, gekozen in funktie 

van het moment waarop je naar muziek 

wil luisteren, telkens voorafgegaan door 
een ludieke inleiding, toegelicht met spre
kende, vaak niet alledaagse voorbeelden, 
en afgesloten door een verantwoorde 
selektie van vertolkers. 
We geven een paar voorbeelden. „Klan
ken aan de wand" bevat een aantal sug
gesties voor achtergrondmuziek bij een 
etentje of een babbel. Deze klanken zijn 
niet opdringerig maar vormen een mu
zikaal behang - het woord komt van de 
excentrieke Franse komponist Eric Satie 
die kwaad werd omdat men tegen zijn zin 
luisterde naar zijn „musique d'ameuble-
ment". Het ligt voor de hand dat de 
auteur hier kiest voor verstilde kamer
muziek. Maar zijn inkleding fascineert. 
Zo tekent hij bij Mozarts strijkkwintetten 
de verhouding tussen vader en zoon. 
Bachs Goldbergvariaties krijgen het ge-

^^K ^^E ^^B ^^L .„Al «M. ™* tS^u^JBL WBi 3 B oK ^ESt WS xBti fttf WSt iSa vut ^™ ™* nn iff a n 1MB 'SÊSt 

9m S wSKBl ^ntf^ ^ S K ^ ^88^ ̂ S^wf ^m ̂ M ^ ^Ê Wi wHP^ ^üü^ ^^SF 1^ ^^^üi 

Phan Thi Kim Phuc werd in de jaren '70 
wereldberoemd. Waarschijnlijk is Inet be
ëindigen van de Viëtnam-ooriog mede aan 
haar te dani<en, ai heeft ze dat zelf nooit 
gewiid. Het beeld van de foto waarop zij, 
naai<t en schreeuwend van de pijn, vlucht 
voor een Amerilcaanse napalm-aanval staat 
bij velen van ons nog steeds op het netvlies 
gebrand. Het is slechts één van de hon
derden foto's die zijn opgenomen in Onze 
eeuw In beeld, uitgegeven bij Standaard 
Uitgeverij. 
Ook al gaat elke foto en elke tijdsperiode 
vergezeld van een verklarende tekst, toch is 
'Onze eeuw in beeld' in de eerste plaats een 
kijkboek. De foto's zijn weergaven van de 
grote gebeurtenissen in deze eeuw. Soms 
houden ze gewoon een verslag van de 
feiten in, zoals het ontploffen van de Chal
lenger, in een ander geval dragen ze ook een 
boodschap over, zoals de reeds genoemde 
VIëtnam-foto. Eén beeld is niet zelden veel-
zeggender dan 100 blz. tekst. 
Naast tal van foto's van politici en politieke 
gebeurtenissen heeft 'Onze eeuw in beeld' 
ook aandacht voor gebeurtenissen 'in de 
rand'. De afgelopen 100 jaar bracht ook 
'helden' als Charles Lindbergh, Shirley Tem-

De ontploffing van de ctiallengen 
onvergetelijk beeld. 

ple, Marilyn Monroe en Michael Jackson op 
het voorplan. Ook zij waren immers mede 
bepalend voor het gezicht van de twintigste 
eeuw. 
'Onze eeuw in beeld' kan, gezien de nood
gedwongen selektie van foto's, niet de pre
tentie hebben 'volledig' te zijn. Maar de 
selektieheren hebben hun werk wel met 
zoveel zorg doorgevoerd dat het boek een 
evenwichtig overzicht geeft van 100 jaar 
beeldmateriaal. Een dokument om naar te 
kijken. 
c& Onze eeuw in beeld, Standaard Uitgeverij 

- Antwerpen, 1996, 424 blz., 1.195 fr 
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kende fantasierijke verhaal over hun oor
sprong ('se non è vero, è ben trovato'). En 
we komen te weten dat Brahms ooit voor 
kost piano speelde in Hamburgse kroe
gen. 

„Het geluid van de natuur" wijst naar 
beschrijvende muziek, de gemakkelijkste 
leidraad dus voor leken, en gesneden 
brood voor leraars estetica. Maar is de 
term beschrijvende muziek geen paradox, 
geen innerlijke tegenspraak? Klanken zijn 
immers bestemd voor het oor, beelden 
voor het oog. Toch kunnen beelden ons 
helpen om klanken te begrijpen. Als voor
beeld een boutade van Richard Strauss. 
Die vroeg na het dirigeren van zijn sim-
fonisch gedicht Don Juan aan zijn eerste 
violist: „Heb je gehoord dat in het mid
dendeel een roodharige vrouw ver
schijnt?". 

VEELLUIK 

In dit deel zijn vanzelfsprekend de heren 
Vivaldi met zijn Vier seizoenen en Beet
hoven met zijn Pastorale present. Maar 
verrasesnd en niet minder terecht is de 
aanwezigheid van Brahms' Regensonate, 

een weemoedige kompositie, bestemd 
voor een druilerige zondagnamiddag, en 
de Appalachian Spring van de Amerikaan 
Aaron Copland, doordrenkt met klanken 
uit de jazzwereld en de Amerikaanse 
folklore. 

Het hoofdstukd „Voor kinderen" ver
wijst naar leuke verhalen, herinneringen 
en sprookjes. Hier evenmin sprake van 
saai navertellen of opgewarmde kost, 
maar een toets die je het gevoel geeft iets 

nieuws te ontdekken. Zo de zoektocht 
van Bela Bartok naar Hongaarse volks
melodieën waarvan we de neerslag vin
den in 85 pianostukjes, en de oorsprong 
van Schumanns Kinderszenen, ingegeven 
door de grote liefde van de komponist 
voor Clara Wieck. 

Tenslotte iets over het tema „Klanken des 
doods", waar - zo zegt de auteur- muziek 
emoties weet te uiten daar waar woorden 
ophouden. Ik heb persoonlijk nooit 
troostvoller muziek gehoord dan een cha
conne voor vioolsolo van Bach, gespeeld 
door Sigiswald Kuijken. Maar ik kan me 
best verzoenen met de keuze van Thijs 
Faas voor het adagio uit Schuberts strijk
kwartet in C, waarin de komponist zijn 
naderende dood lijkt te verwerken, voor 
de tragische toon van de cello in Bruchs 
Kol Nidrei, gebaseerd op een belangrijk 
moment uit de Joodse liturgie, en voor 
Strauss' Vier letzte Lieder, het testament 
van een kwestbaar man. Stuur me naar 
een eiland en ik naam die liederen mee 
omdat ze zo ontroerend zijn en uit een 
andere wereld lijken te komen dan die 
van de pluchen salons, de kroonluchters, 
en de rijke orkestratie die Strauss in zijn 
ander werk zo eigen is. 
Maar er is meer in dit veelluik van Thijs 
Faas dat de drempel tot de klassieke 
muziek verlaagt en weetgierigheid wekt. 

(wdb) 

^Kiezen uit klassieke muziek. Thijs 

Faas. Uitg. Kosmos Utrecht I Ant

werpen, 1996,143 blz., 560 fr. 
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• VLAAMS PLAKBOEK ^ 

Het is de tijd van de bos- en weide
paddestoelen. Dat merk je aan de talrijke 
zoekers die ze voor eigen gebruik of voor 
de horeca gaan plukken. Maar ook de 
boekhandelaar weet te zeggen dat het 
paddestoelen-tijd is, dan is de vraag naar 
naslagwerken over het onderwerp op
vallend groot. 

Maar wie weet dat de meeste van deze 
uitgaven gebaseerd zijn op het werk van 
twee Vlamingen die in de mycologie hun 
sporen hebben verdiend? 
In 1980 verscheen bij de toenmalige 
uitgeverij Heideland-Orbis te Hasselt de 
fraaie encyclopedie over paddestoelen, 
het was een bewerking van een eer
biedwaardige Larousse samengesteld 
door de Franse doctor in de Weten
schappen Claude Moreau. Voor de Ne
derlandstalige uitgave stond de Gentse 
hoogleraar dr. P. Van der Veken borg. Het 
is nog steeds het meest volledige boek 
over zwammen. 

FUNGUS 

De Romeinen lustten paddestoelen in 
gigantische hoeveelheden. Fungus heette 
hij, wat afgeleid zou zijn van het Griekse 
sphongos (spons). Vandaag spreekt men 
in sommige van onze dialekten nog van 
foensen. In tal van Romeinse mozaïeken 
staat de paddestoel afgebeeld en omdat 
de keizers tuk op een bepaalde soort 
waren kreeg die de nog bestaande naam 
van keizersamaniet mee. 
Uit de Romeinse tijd zijn ook tal van 
spektakulaire moorden met giftige pad
destoelen bekend. Meest tot de verbeel
ding spreekt de moord op keizer Claudius 
die door zijn echtgenote Agrippina werd 
vergiftigd met de bedoeling haar zoon 
Nero aan de macht te brengen. Maar ook 
later, in 1534, werd paus Clemens VII het 
slachtoffer van vergiftigde zwammen. De 
bisschop van Rome had het plukken van 
paddestoelen in de bossen rond het Va-
tikaan verboden om ze uitsluitend voor 
eigen gebruik te hebben, het bekwam 
hem slecht. 

Aan Karel Clusius (1526-1609) dankt de 
wetenschap het eerste standaardwerk 
over zwammen. Clusius was afkomstig 
van Atrecht, een Frans-Vlaming zouden 
we nu zeggen. In zijn studie Fungorum in 

Pannonüs observatorem brevis Historia 

beschreef hij niet minder dan 105 soor
ten. Het nadeel van Clusius' werk was dat 
het in het latijn was gesteld en de gewone 
mensen er weinig mee konden aanvan
gen. Daar kwam verandering in toen 
Frans van Sterbeeck aan slag ging. Van 
Sterbeeck werd op 17 november 1630 in 
Antwerpen geboren, hij was een priester 
maar daarnaast ook bouwkundige en my-
coloog. Omdat hij eerder zwak van gestel 
was had hij een „licht werkje" gekregen 
als kannunik van de kollegiale kerk in 

Vlaamse mycologie 
Hoogstraten. Van Sterbeeck schreef o.m. 
ook Den Nederlandschen verstandigen 

Hovenier over de XII Maenden van bet 

jaer, een handboek voor tuinders. Maar 
bekend werd hij om zijn Theatrum Fun

gorum oft Het Tooneel der Campemoe-

lien (1675). 

IN COPER (ïESïaweNr 
Omdat Van Sterbeeck ook gelezen wilde 
worden schreef hij welbewust in „ons 
Nederduytsch", zo kon ook het gewone 
volk hem begrijpen, dat was ook nodig 
want jaarlijks kwamen nog honderden 
mensen om door het eten van slechte 
paddestoelen. Van Sterbeeck bracht ook 
nog een nieuwigheid in lijn, hij was de 
eerste plantenkenner die het gebruik van 
afbeeldingen „naer het leven in coper 
gesneden' invoerde. 

Zoals Van Sterbeeck gebruik had gemaakt 
van het werk van Clusius zo borduurden 
latere geleerden verder op zijn onder
zoek. In de 18de en 19de eeuw werd de 
mycologie een ware wetenschap, denken 
we maar aan Van Leeuwenhoek en Pas
teur. Vooral in de strijd tegen de plan
tenziekten was er nog veel te doen, zo 
ontdekte men dat 80% van de ziekten bij 
gekweekte planten door zwammen wor-

T H E A T R U M F U N G O R U M 
o F T 

HET T O O N E E L 

DER CAMPERNOELIEN 
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Titelpagina van tiet geleende werk van 
Frans van Sterbeeck 

den veroorzaakt. Ook de medische we
reld stak een hand toe, niet alleen om 
vergiftigingen te bestrijden maar ook om 
zwammen in geneesmiddelen te verwer
ken. Hoe de chemische industrie met 
zwammen omgaat zou ons dit kort artikel 
te ver leiden, zeker is dat ze voor tal van 
basisprodukten gebruikt worden, o.m. 
om timmerhout zwammenvrij te hou
den. 

MYCOGASTRONOMIE 
Maar keren we terug naar de septemberse 
weiden en bossen. Prof Van der Veken 
geeft enkele vuistregels inzake mycogas-
tronomie. 1. Alleen zeer verse, jonge en 
gezonde paddestoelen eten, dus zo vlug 
mogelijk na het oogsten eten; 2. Ver
mijden ze te wassen, te schillen of te 
bleken; 3. Paddestoelen laat men op zeer 
zacht vuur koken, in een afgesloten pan 
en niet te lang, anders worden ze hard; 4. 
Het water dat ze afgeven kan gebruikt 
worden voor saus of soep; 5. nooit Een 
pan van bloot metaal gebruiken; 6. Voor 
het bakken steeds boter, olijf- of no
tenolie gebruiken; 7. Niet te vroeg of 
teveel zout toevoegen, dat maakt ze hard; 
8. Uien of knoflook zijn aan te raden maar 
met noodzakelijk. 

Natuurlijk is het bezit van een goed 
naslagwerk mét afbeelding van zeer groot 
belang, bij twijfel zich onthouden en raad 
inwinnen bij mensen die met zwammen 
vertrouwd zijn. 

Maar wat dacht een kenner als Clusius 
zelf van paddestoelen? Dat lezen we aan 
het slot van zijn werk. „Ik verzoek de lezer 

er niet verwonderd over te zijn, dat ik me 

niet heb uitgesproken over de smaak van 

de hierboven beschreven soorten, want ik 

eet nooit paddestoelen en ik heb altijd een 

afkeer tegen het gebruik ervan gehad." 

Wie van paddestoelen houdt weet dat 
Clusius ongelijk had. (mvl) 13 

OPGAVE 71 

HORIZONTAAL 

1. Maakt muziek, maar zou 
ook kunnen leeglopen! 
(4) 

6. Met deze bezigheid maak 
je ongedaan wat aaneen-
genaald is (9) 

8. Lichamelijke verzorging in 
de hele buurt (13) 

11. Van Vlaams en Frans is In 
dit geval een knoeiboel 
gemaakt (15) 

12. Vóórl (3) 
13. Verdeeld in twee even 

grote stukken (10) 
15. Deze glazenwassers wer

ken meestal met z'n 
tweeën (13) 

18. Bijeenkomsten met veel 
pracht en praal, en nog 
wel vandaag! (13) 

VERTIKAAL 
2. Levert van over de grens 

ondergrondse energie (7) 
3. Dit meisje komt zowel In 

negatieve als in positieve 
zin voor (6) 

4 't Eerste stuk (8) 
5. Getimmerde verhoging 

(8) 
7. Sterk verlangen om ie

mand met een vinger aan 
te duiden, dat vereist stu
die! (11) 

9. Hier is een mogelijkheid 
om je snel uit de voeten te 
maken (9) 

10. Zoals een bombastische 
redenaar zich uit (9) 

12, Kroonverslersels (6) 
14. Wat overblijft (4) 
16. En dit is wat bij elkaar 

hoort (4) 
17 Zeer korte tijd een paar 

(4) 

OPLOSSING OPGAVE 70 

Horizontaal: 3. arbeidsveld; 
7 windstreken; 11. niemands
land; 13 Binnenhof; 14 Mos-
kovleten;l5 gedaanteverwis
seling; 18. nuk, 19 duw; 20. 
els. 
vertikaal: 1. kieskanton; 2. 
wenken, 3. afwezigheid; 4, 

10 

|8 

7 

-̂

6 

' i 
1 

1 • 

4 

1 2 \' 

' • • 
1 • • • 

• • • 

bont en blauw; 5. strohoeden; 
6 denkers; 8. taboes; 9. slot
zin; 10. onenig; 12 drieën; 14 
moeke, 16 VU; 17. wijs. 
Uit de vele Juiste inzendin
gen werd deze van Jef Du-
bols-Maesen getrokken. 
Jef woont In de Kasteel

straat 41 te 3620 Neerha-
ren-Lanaken en De gele 
briefkaart met de oplos
sing van opgave 71 ver-
waciTten w(j ten laatste op 
maandag 30 september op 
ons adres: Barrlkadenplein 
12 te 1000 Brussel. 
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HEAVY 

Victor (Fruit Taylor Vince) is dertig en dik. Dat bezorgt hem 

kopbrekens. Hij werkt in de pizzatent van zijn moeder (Shelley 

Sinters), een erg bezittelijke weduwe. De oudste dienster Delores 

(BlondielDeborah Harry) is niet gelukkig wanneer de knappe 

tiener, Callie (Lw Taylor) als hulpje wordt aangenomen. De 

teruggetrokken Victor weet dat hij niet aantrekkelijk is voor 

vrouwen, en kan daardoor ook niet zo goed praten met Callie, 

hoewel ze hem aantrekt als een magneet. Maar Callie is verloofd 

met de automonteur]ef (Evan Dano van de Lemonheads). 

Victor wordt gedomineerd door zijn ma die hij iedere morgen 

ontbijt brengt. Maar op een dag zegt Callie hem dat hij moet 

NIEUW IN DE BIOS 
vermageren en naar de kokschool moet. Hij vat het op als een 

aanmoediging. Wanneer z'n ma naar het ziekenhuis moet, probeert 

Delores het met hem aan te leggen, maar hij probeert het bij Callie. 

Enkele onvoorziene gebeurtenissen drijven de veel te trage, maar 

nooit vervelende film naar een onverwacht hoogtepunt. Een 

akteursfilm over een geïsoleerde man. Shelley Winters is zoals 

steeds overtuigend, en men ziet dat Liv Taylor alles in zich heeft 

om uit te groeien tot een grote aktrice. (**) 

TRAINSPOTTING 
Deze trainspotting van de Engelse cineast Danny Boyle en 

scenarist John Hodge is een nieuwe verrassing. Vorig jaar leverden 

ze reeds uitstekend werk met de onverwachte hit „Shallow 

Grave". Het is een erg rauwe film en zeer kontroversieel. Wie 

enkele „bewuste" heroïnegebruikeres in petto wil nemen, krijgt 

een beeld van hetgeen sommigen van de jongerengeneratie als 

leven beschouwen. Hoofdfiguur Mark Renton heeft een zootje 

vrienden rond zich, wiens leven enkel maar draait om drugs. Ze 

leven in Edingburgh en de stad is een prachtig dekor, en bijna even 

uitzichtloos als het bestaan van de figuren die erin rondlopen. 

Gelukkig is er de nogal rauwe humor (die in de verte herinnert aan 

C'est arrive pres de chez vous en Delicatessen) die de verliezers 

hanteren. Cinefielen kunnen smullen. (***) 

W. Sneer 

MEDIALANDSCHAP ^ 

' > 

^=^ The Color Purple Serieuze film van Spielberg, 
gebaseerd op de lijvige roman van de zwarte schrijf
ster Alice Walker Spielberg kort het epos over het 
leven van de zwarte vrouwen in het zuiden van de VS 
drastisch in, maar de briljante vertolking van o.a. 
Whoopi Goldberg maakt veel goed. Zat. 21 sept., 
Ned. 1 om 20U.34 

Berts bijbel 

Cary Grant en Joan 
Fontaine In de trilier 
Suspicion, zat. 21 
sept, op VTM om 
23U.40 

^=J^ Marilyn Monroe: Say goodbye to the pre
sident Mlel Dekeyser liet zijn keuze vallen op deze 
BBC-reportage over het leven en de carrière van 
Marilyn Monroe. Met nieuwe gegevens over de pe-
node net voor haar verdachte overiijden, nooit eerder 
vertoond archiefmateriaal en tal van filmfragmenten. 
Zon. 22 Sept., TV 2 om 19u.50 

^J^ De Chinezen van Antwerpen Dirk Dumon 
maakte voor Dokument een rapport over de Chinese 
mini-samenleving in het centrum van Antwerpen. 
Ongeveer 5.000 uitgeweken mensen leven er volgens 
hun eigen kuituur en tradities. Een portret van mini-
Chinatown, een zwaar verkommerde buurt;, die door 
de aanwezigheid van de Chinezen een ekonomische 
injektie kreeg. Maan. 23 sept., TV 2 om 20u.3S 

^J^ The Deadly Bees Zangeresje Vicky komt na 
een zenuwinzinking op adem op een rustig eiland 
waar enkel twee imkers wonen Deze twee kerels laten 
niets onveriet om mekaar het leven zuur te makeen 
Vicky wordt de inzet van hun rivaliteit. Britse grie
zelfilm van Freddie Francis uit 1967 met Suzanne 
Leigh, Guy Doleman en Frank FInay. Dins. 24 sept.. 
Kanaal 2 om 2iu.50 

^Jf' Een Vlaming bIJ de indianen Eerste deel van 
een dokumentalre van Jan Neckers en Jean-Pierre Van 
Den Broucke over Pieter Jan De Smet, een pater uit 
Dendermonde, die als twintigjarige naar de Verenigde 
Staten trok om er als missionaris bij de Indianen te 
gaan werken Woens. 25 sept., TV 1 om 20U.05 

^=9 Panorama: Thuis Britse reportage waarin 
Stephen en Mae, de twee nog levende kinderen van 
het moordenaarsechtpaar Fred en Rosemary West, 
getuigen over hun „Thuis". Dond. 26 sept.. TV 1 om 
21U.35 

^=9 indecent Proposal Een schatrijke vrijgezel 
biedt een in geldnood verkerend echtpaar één mil
joen dollar aan om één nacht met de vrouw van het 
koppel te mogen doorbrengen Na een veelbelovend 
begin zakt het verhaal in mekaar en de finale is ronduit 
zwak. Toch het bekijken waard, dit romantisch drama 
van Adrian Lyne Vrij. 27 sept., VTM om 20U.28 
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Bert De Graeve was, als het aan hemzelf 
had gelegen, niet meer lang 'gedelegeerd 
bestuurder van de BRTN' geweest. In zijn 
beheersontwerp voor de openbare om
roep was De Graeve immers vragende 
partij om de naam van de omroep om te 
vormen tot VRT, de Vlaamse Radio en 
Televisie. Hij kwam daarmee tegemoet 
aan een oorspronkelijk VU-voorstel. De 
Raad van Bestuur van de BRTN riep hem 
evenwel terug. 

De Graeve kreeg wel groen licht voor 
ingrijpende veranderingen het perso
neelsstatuut. Bij BRTN zullen voortaan 
geen ambtenaren meer in dienst komen, 
maar uitsluitend kontraktuelen. De hui
dige vast-benoemden behouden hun sta
tuut, maar kunnen, indien gewenst, ook 
overstappen in het nieuwe stelsel. De 
BRTN-baas wil in de toekomst loon naar 
werken geven i.p.v. de bestaande au
tomatische financiële bevorderingen. 
Daarnaast voorzagen de fundamenten 
van zijn maxi-dekreet ook in de om
vorming van de BRTN naar een NV van 
publiek recht. Eén en ander zou inhouden 
dat de BRTN voor maximaal 49% in 
privé-handen zou komen. Vraag die zich 
daarbij onmiddellijk doet stellen is of een 
privé-partner niet ook een grote inbreng 
zal willen hebben in het beleid en de 
programmatic van de omroep. Deze 
nieuwe vorm, met dus een aandeelhou
dersvergadering, mag evenwel niet ver
hinderen dat de omroep verzekerd blijft 
van een overheidsdotatie die, naar goede 
gewoonte, moet verhogen. De overheid 
komt er met vanaf met een meeruitgave 
van enkele honderden miljoenen: De 
Graeve vroeg, en verkreeg, ook dat de 
Vlaamse regering het sociaal passief van 
de BRTN zal overnemen. Gespreid over 
10 )aar zal de VRT 20% minder mensen 
in dienst hebben. 

De gedelegeerd bestuurder had ook een 
plan uitgedokterd voor de uitzendingen 
door Derden. Kortweg kwam dit erop 
neer dat de huidige derden in aantal af 
zouden nemen en dat zij die overbleven 
minder zendtijd zouden behouden. Niet 
alleen de politieke partijen zoudlen hun 
boodschap beknopter weer moeten ge
ven, ook in de regeringsmededelingen 
wilde De Graeve, letterlijk en figuurlijk, 
het mes zetten. Het ontwerp bepaalde dat 
ministers niet meer in beeld mogen ko
men, niet met hun hoofd, niet met hun 
stem. Vreemd is tenslotte dat De Graeve 
enkel regeringsmededelmgen wil ver
spreiden van Vlaamse en van Brusselse 
origine. Hoe een federaal minister zich 
tot de Vlaming zal moeten richten, moet 
hij of zij dan zelf maar uitzoeken. Ook 

voor de Brusselse, maar Franstalige, ex
cellenties biedt deze regeling boeiende 
vooruitzichten. Ziet U het al voor zich: 
Hasquin die in het Frans op de VRT de 
'adviesraad voor Franstaligen in de 
Vlaamse Rand rond Brussel' komt be-
wierroken? 

Die plannen moesten, zoals aangehaald, 
evenwel eerst worden goedgekeurd door 
de RvB van de BRTN. Maar met name 
voor de uitzendingen door Derden kwam 
deze met een bijzonder origineel voorstel 
op de proppen: voor de Derden en de 
regeringsmededelingen moesten de po
litici zelf maar een voorstel formuleren. 
Bert De Graeve, die deze Raad van Be
stuur wilde de-politiseren, komt wat dat 
betyreft dus van een kale kermis thuis. Hij 
had het kunnen weten: de belofte dat de 

Bert De Craeve 

politici zich niet zouden bemoeien met de 
openbare omroep berust op los zand. 
Benieuwd welke verklaring de heren en 
dames politici daar nu weer voor zullen 
geven... Definitieve beslissing binnenkort 
in het Vlaams parlement. 

Weken voor de eerste uitzending 
werd de krantenlezende TV-kIjker 
al klaargestoomd voor 'Het swing-
paleis'. In soortigelijke gevallen 
waren wij dan ook meestal te
leurgesteld over het resultaat 
Meestal was het programma der
mate overroepen in de geschre
ven pers, dat het, eens op TV, wel 
moest tegenvallen. Denken we 
daarbij aan de 'Dozen' van Bart 
Peeters en aan 'Ons geluk' naar 
Gerard Walschap. 
Het nieuwe programma van Fe
lice, alias Dré Steemans yormt op 
deze regel evenwel een gelukkige 
uitzondenng. Opgebouwd naar 
Frans voorbeeld wist 'Het Swing-
palels' ons gedurende anderhalf 
uur te onderhouden met flau-
witeiten allerhande. Deze men

zo ongeveer het opzet van 'Het 
swingpaleis' is geweest, dan zijn 
de producenten daar grandioos in 
geslaagd 
Vraag is hoe het verder gaat met 
'Het swingpaleis'. In de eerste 
plaats omdat het kransje Bekende 
Vlamingen niet erg groot is. Ten
minste niet wanneer ze ook nog 
met enige stijl in een soort:gelijk 
panel moeten zitten, want dan 
vallen de meesten op een bie-
zonder pijnlijke manier door de 
mand. Vanavond was die eer al 
weggelegd voor Eva, vriendin van 
Jacques Vermeire, en klaarblijke
lijk tot niet veel meer in staat dan 
stereotiep heupwiegen. Tenzij 
deze dame in een zgn. 'package 
deal' met Vermeire zit, zodat de 
BRTN genoodzaakt is belden te 

Aanstekelijk 
Het swingpaleis, vrijdag 13 september 1996, TVi 

geling tussen de verheeriijking 
van Bekende Vlamingen en ka-
rao/ré werkte echter dermate aan
stekelijk dat wij geneigd zijn de 
vorige vrijdagavond-miskleun van 
de BRTN, de onovert:roffen 'Niks 
voor niks-show, te vergeten. 
Het swingende gegeven in deze 
show/kwis is nochtans eenvoudig. 
Zet een damesgroepje tegenover 
een mannenkiubje, stel wat vra
gen over bekende muziek, laat ze 
wat duo'tjes zingen en maak er 
een vrolijke boel van. Steek er 
vooral geen boodschap in en 
mocht dat toch gebeuren heb er 
dan geen aan. Heb vooral niet de 
pretentie meer te willen zijn dan 
verlichtend amusement. Als dat 

nemen of te laten, lijkt het ons 
beter om haar alvast uit 'Het 
swingpaleis' te verbannen. Nu ja, 
elk zijn kunstje. 
Een andere vraag is of er na drie 
afleveringen nog gelachen kan 
worden met zangers die geen 
ritme kunnen houden of zange
ressen die niet kunnen zingen en 
dat ook niet weten te verbergen 
Eén keer is zoiets leuk, een tweede 
keer voorspelbaar, nog later eer
der vervelend. Mogelijk heeft Fe
lice nog andere noten op zijn zang 
en mede daarom gunnen we 'Het 
swingpaleis' vooriopig nog het 
voordeel van de twijfel. 

Krilc 
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PuidelUke 
uitgangspunten 

Ik heb met persoonlijk willen tussen
komen in de talrijke perskommentaren 
en lezersbneven naar aanleiding van de 
jongste IJzerbedevaart Maar de lezers-
bnef „Duidelijke uitgangspunten", on
dertekend door Peter De Roover als WB-
voorzitter, is me te sterk 
Het ziet er met naar uit dat Peter De 
Roover de „weg van de eendracht zal 
inslaan", zoals hij het zo mooi van de 
anderen eist Hij blijft verder tweedracht 
zaaien door de feiten onjuist voor te 
stellen 
VVB-voorzitter Peter De Roover verde
digt in een lezersbnef Forum-woord
voerder Peter De Roover Wie is wie in de 
hele diskussie rond de incidenten' De 

Bezorgdheid 
De expliciete „bezorgdheid" van de vorst 
voor de werking van het gerecht en voor 
de zware knminaliteit en haar slacht
offers komt laat en lijkt nogal selektief. Er 
was eerst een mediahysterie rond de 
Dutroux-bende nodig. België is wereld
wijd berucht geworden voor zijn on
opgeloste grote misdaadaffaires. De gru
welijke bende van Nijvel loopt nog altijd 
los en is kompleet m de vergeetput ge
sukkeld; Het onderzoek naar deze serie 
krankzinnige moordpartijen (28 doden 
en nog meer gewonden) lijkt na tien jaar 
voorgoed stilgevallen. En wat doet de 
koning? Men is, zo beweert men, thans in 
het stadium van het onderzoek-naar-het-
onderzoek-van-het-onderzoek gekomen. 
Er IS geen enkele verdachte, geen enkele 
denkpiste, geen enkel spoor. Zegt men. 
We moeten dat geloven, we kunnen met 
anders. Bij mijn weten heeft het Hof nooit 
enig familielid van slachtoffers ontvan
gen. Misschien is de zaak te lang uit het 
geheugen om er de populariteit mee op te 
krikken. Ondertussen zwijgt de politieke 
klasse oorverdovend. 

Waker Maes, 
Zwevegem 

waarheid is dat de „woordvoerder" van 
het Forum, Peter De Roover en ,,se-
kretans" van het Forum, Jan Jambon, 
hebben opgeroepen ,,om op de weide 
protest tegen het comité te uiten" Een 
parallelle oproep ging uit van de VVB in 
het kaderblad van augustus, van de 
werkgroep,,radicalisering" (,,aktie op de 
weide",staat letterlijk boven een pers
mededeling) en van het Blok (letterlijk 
„de weide bezetten", „groot offensief 
dat gericht is op de 'herovenng' van het 
IJzerbedevaartsymbool") Ene Peeters, 
ex-komiteelid zegt letterlijk ,,Wij zullen 
dus aktie voeren op de weide" Na
tuurlijk nep niemand op tot geweld, dit 
kan immersjundische gevolgen hebben 
Deze oproepen in zijn gewilde vaagheid 
kon ook begrepen worden in de zin van 
de schandelijke incidenten Is het met 
goedkoop om achteraf alle verantwoor

delijkheid in de schoot van het komitee 
te schuiven' Alleen in de kleuterklas 
gebeurt zoiets 
Feiten zijn sterker dan insinuaties, halve 
waarheden en hele leugens Ik zet enkele 
feiten op een rijtje 
De waarheid is dat het IJzerbedevaart-
komitee via zijn voorzitter en geman
dateerde leden tientallen gesprekken 
gevoerd hebben en bneven geschreven, 
om tot,,verzoening" te komen 
De waarheid is dat het komitee nü reeds 
een eerste verkiezing via de provinciale 
werkgroepen georganiseerd heeft (het 
Forum wilde deze verkiezing pas in het 
jaar 20001), volgens een procedure die 
afgesproken werd met de twee Forum-
onderhandelaars De nu al meer dan 
honderd persoonlijke bneven (men kan 
ze komen tellen én lezen), de vele le
zersbneven in kranten, de tientallen te

lefoons zijn ovengens óók een vorm van 
inspraak 
In het interview met Forumonderhan
delaar Jambon in het partijblad van het 
Blok weten we nu dat,,inspraak alleen 
een tactische keuze was" Ook hier is een 
masker afgevallen De waarheid is dus 
dat met,,eendracht door inspraak" werd 
nagestreefd, maar dat met inspraak in
braak bedoeld werd Dat we de inbraak 
zo letterlijk moesten opvatten, als wat 
gebeurd is op de weide, hadden althans 
WIJ nooit verwacht 

Trouwens hoe zit het met de inspraak 
binnen het Forum zelf (om van sommige 
andere verenigingen te zwijgen)' Er 
werd tot protest uitgeroepen namens 
de „Raad van Bestuur" Ik heb nog 
nergens gelezen wie die personen (of 
verenigingen') wel mogen zijn 

Lionel Vandenberghe 

Eindeiijic 
Ik ben verbolgen en bedroefd omwille 
van het schandalige optreden van Blok en 
consoorten op de IJzervlakte. Maar ik 
vmd het goed dat de oudleiders van het 
VNJ eindelijk geprotesteerd hebben bij 
Ledy Broeckx en dat ze hun kinderen uit 
de groepen hebben gehaald. 
Ik hoop dat vele ogen nu geopend zijn, 
vooral deze van de nationalisten die ooit 
bij de VU waren. Ze geloofden enkel 't 
Pallieterke. Het Blok kan zich nu bij de 
Belgische dynamiteurs scharen. 

Albertina Laenen-Saenen, 
Edegem 

Geen bloedneus 
Velen, die nooit van ver of van dicht iets te 
maken hadden met de IJzerbedevaart, 
voelen zich nu geroepen om hun ont
leding van de feiten te geven. Mare Van 
Peel, CVP-voorzitter, presteerde het zelfs 
om te reageren vanuit Chicago. 
Voor mij was het protest met gericht 
tegen de radikale toespraak van Van
denberghe, maar wel tegen de jarenlange 
lakse houding van voortdurende pro-
vokaties van het komitee. 

• WEDERWOORD ^ 

Wanneer men, zoals op 25 augustus, via 
een naambordje ere brengt aan Martin 
Luther King, zou men toch zeker een
zelfde respekt mogen verwachten voor 
bijvoorbeeld Cyne! Verschaeve. Wat het 
„geweld" betreft raad ik iedereen aan om 
de nuchtere ontleding van Mare Gram
mens in zijn Journaal te lezen. „Nergens 
werd iemand een bloedneus geslagen, 
geen enkele jas werd gescheurd." 
Mag ik de VU hierbij terloops even 
herinneren aan onze wandeltochten in de 
Voer, aan onze akties aan de Vlaamse 
kust, aan de bezetting van de loketten in 
Schaarbeek,... 

Het zogenaamde geweld op de weide is 
nu natuurlijk een ideale bliksemafleider 
voor de meer dan gerechtvaardigde pro
testen en eisen van de radikalen. 
Tot slot wil de redaktie bedanken voor de 
eerlijkheid om lezersbneven van „tegen
standers" te publiceren. 

Stefaan Sintobin, 
Izegem 

Achterhaaid 
beeid 
Het artikel „Kuituur wint toch met van 
ekonomie" (WIJ, 12 september jl.) geeft 
een onjuist relaas van de Europese mi
nisterraad van 11 juli 1996 en van het 
standpunt van de Vlaamse Gemeenschap 
inzake de Europese richtlijn „Televisie 
zonder grenzen". 

In tegenstelling tot wat het artikel be
weert, was het precies de Vlaamse Ge
meenschap die voluit tegen de voor
gestelde wijziging van deze richtlijn wilde 
stemmen omdat deze met ver genoeg ging 
inzake kulturele marktkorrekties. Alhoe
wel de Franse Gemeenschap deze visie 
deelt, gaf zij uit taktische overwegingen 
de voorkeur aan een onthouding om met 
tot hetzelfde kamp gerekend te worden 
als Groot-Brittanme dat verkeerdelijk 
verondersteld werd om tegenoverge
stelde redenen ook tegen te zullen stem
men. 

Voorts geeft uw artikel een achterhaald 
beeld van de Belgische deelname aan 
Europese ministerraden. Ingevolge de 
jongste staatshervorming wordt België op 
Europese ministerraden die exclusieve 
bevoegdheden van onze Gemeenschap
pen en Gewesten behandelen, met langer 
vertegenwoordigd door federale rege
ringsleden maar door de betrokken deel

staatministers die daartoe een toerbeurt
regeling hebben afgesproken. 

F. Ingelaere, 
Attaché van de Vlaamse Gemeenschap 

bijEU 

Begriipe wie ican 
In Het Nieuwsblad (30 aug. jl) lees ik de 
zoveelste sirenenzang van de zogenaamde 
Werkgroep Radtcalisertng IJzerbedevaart 

o.l.v. Enk Peeters. Hij is „...gelukkig met 
de meer radikale koers van Vanden
berghe..." en wil hij opnieuw praten. 
Vergeet dat maar! Op de IJzerbedevaart 
stormde hij brullend mee vooruit met de 
Voorpost-Vlaams Blok stoottroepen naar 
de voorste rijen. Omwille van de iro
nische vragen van verschillenden, die 
deze tweeslachtige „leider" herkenden, 
droop hij vlug (beschaamd?) tussen de 
menigte af! Wie kan dergelijke misdadige 
spelletjes nog ernstig blijven nemen? Ze 
eisen o.m. inspraak t.a.v. Lionel Van
denberghe. Maar noch VNJ, noch Voor
post, noch Vlaams Blok verkiezen hun 
voorzitters ofte leiders. Begnjpe wie be
grijpen kan. 

Hoe sneller de Vlaamse beweging die 
kolonialistische leiders laat vallen, hoe 
meer ze aan eigentijdse waarden zal win
nen. 

Nadine Veulemans, 
Kortenaken 

Soeverein 
Een woord van Franse afkomst, zoals 
„soeverein" (volgens Van Dale: van géén 
hoger gezag afhankelijk) gebruikt men 
om onderscheid te maken met het Ne
derlandse woord en begrip „onafhan
kelijkheid". Een zeer subtiel verschil voor 
een zelfde doel? Het éne woord is goed, 
het ander slecht? Daar vechten de spreek
woordelijke 3 Vlamingen die 2 vereni
gingen stichten al jaren om. Onlangs in 
een nieuwe Ijzerslag. 
De historische oorzaak is dat vooral 
volksgroepen die ooit gedomineerd of 
uitgebuit werden, de natuurlijke neiging 
hebben naar zelfstandigheid. Het is een 
bewezen utopie te beweren dat samen
leven moet kunnen. Soms gaat het, maar 
méér voorbeelden bewijzen van met. 
Sommigen geven met toe dat een sa
menleving mislukt IS. Daarom klampen 

ZIJ zich vertwijfeld vast aan iets was al lang 
met meer bestaat. Om te redden wat 
kan? 

De huidige grenzen van een taal- en 
gemeenschapsgebied worden in vraag ge
steld. Omdat intussen een andere ge
meenschap infiltreerde en zich opdrong. 
Waar is de logica? Het zijn toch de 
historische grenzen die tellen en met deze 
na een verovering! 

In veel landen vechten volksgroepen om 
eigen gezag. De enen geduldiger en 
vreedzamer dan de anderen. Geweld
daden zijn nooit goed te keuren. Overal 
ter wereld zien wij echter dat ze ontstaan 
door de schuld van wie met (meer) wil 
praten over gerechtvaardigde verzuch
tingen. Of wie op de lange baan schuift, 
oogst ongeduldigheid. Stakingen zijn een 
goed voorbeeld daarvan. Als praten niet 
meer helpt ontstaat geweld en benadeling 
van onschuldigen. Oorlogen ontstaan op 
dezelfde wijze. 

Hoe groter de verdeeldheid en ver
scheurdheid onderling, hoe langer ont
voogding duurt. Opvallend dat men daar
bij dikwijls het gemeenschappelijk doel 
volledig vergeet. Men vecht tegen de 
verkeerde tegenstander door in éénzelfde 
groep niet overeen te komen. Niet te 
verwonderen dat die tegenstander juicht 
als de anderen elkaar intern bevechten. 
Daarmee is de aandacht afgeleid. 
Praktisch elke kolonie is onafhankehjk 
geworden. Ironisch gezien moet iedereen 
na vele jaren strijd en verzet toch bij
draaien. Dan vraagt men zich af waarom 
dat met onmiddellijk kan! Door fana
tisme, domineerzucht en kortzichtigheid. 
Zeker met door verstand te gebruiken! 
Want ééns elke volksgroep haar eigen 
gezag heeft, en normaal kan praten met 
andere groepen, ontstaat de neiging tot 
samenwerking. Gedaan met kommunau-
taire of andere rellen! Kan het eindelijk 
eens anders? 

W. Degheldere, 
Brugge 

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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<« V, 

D e wijze waarop het Ijzerbedevaarders forum 

ontstond, is op zijn minst het onderzoeken 

waard. Uit wat zich tussen 13 mei en 31 mei 199S 

afspeelde, kan immers worden afgeleid dat het 

Forum van meet af aan een alternatief 

IJzerbedevaartkomitee wou oprichten. 

• U I T S M I J T E R • 

In WIJ van 5 september 1996 situeerden 
we het ontstaan van de Groep van Gent 
en gaven we de inhoud weer van het 
eerste gesprek tussen die groep en het 
IJzerbedevaartkomitee. Het bestaan van 
de Groep van Gent leidde ertoe dat de 
interne druk op het Komitee vervangen 
werd door een externe druk. Toch kwam 
op 14 mei het eerste formeel gesprek tot 
stand tussen de Groep van Gent en het 
IJzervedevaartkomitee ten huize van be
middelaar Michiel Vandekerckhove. 

Guido Moons, Arseen Vandevelde en Luc 

Collet traden daarbij op als woordvoer
ders van de Groep Van Gent. Bart Mad

dens, Luc Collet en Car/o5 Van Louwe 

onderhandelden in naam van het Ko
mitee. Het gesprek van 14 mei 1995 
verliep in een konstruktieve sfeer. Alsnog 
wist men wie met wie praatte. En de 
voorlopige kompromissen schonken 
twee van de drie onderhandelaars van de 
Groep van Gent voldoende genoegdoe
ning zodat een nieuwe vergaderdatum 
werd vooropgesteld, 26 mei 1995. 
Wat de basis had kunnen worden van een 
akkoord werd nadien grondig verpest 
door het op 31 mei 1995 officieel op
gerichte Forum. Wat zich tussen 13 mei 
en 31 mei 1995 afspeelde, tart de ver
beelding. Zo werd reeds de dag voor het 
op 14 mei geplande formeel gesprek 
tussen de Groep van Gent en het Ko
mitee, op 13 mei, het Forum officieus 
opgericht. Aan deze officieuze oprichting 
ging een weloverwogen „verrottings- en 
veroveringsstrategie" vooraf. Toen de 
voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee 
Lionel Vandenberghe zijn op de bedevaart 
van 1992 uitgesproken zin „Waalse vrien
den laten we scheiden" nadien relati
veerde, werd immers in besloten radikale 
kring afgesproken het IJzerbedevaartko
mitee te „doen vallen". Dat werd echter 
doorkruist door de informele kontakten 
die Vandenberghe met een aantal mis
noegden legde en door het op 14 mei 
geplande gesprek tussen het Komitee en 
de Groep van Gent. 

VERTROUWELIJKE BRIEF 

Op dat moment grepen sommige ra-
dikalen doortastend in. Nadat een „harde 
kern"reeds meerdere malen de koppen 
bij elkaar had gestoken, werd op 1 mei 
1995 een vertrouwelijke brief naar 18 
geïnteresseerden verstuurd: mevrouw 
Ledy Broeckx en de heren Koen Baert, 

Cuy Celen, Seppe Coene, Michiel De-

backere, Clem de Ridder, Peter De Roover, 

Alois Gerlo, Jan Jambon, Johan Laere-

mans, Guido Moons, Erik Ponette, Hugo 

Portier, Guido Sweron, Michiel Vande

kerckhove, Anton van Wilderode en Max 

Wil diers. 

De brief maakte gewag van een geheime 

bijeenkomst op 13 mei 1995: „Hierbij 
bevestig ik U de uitnodiging op per
soonlijke titel - die u reeds mondeling 
heeft ontvangen - om samen, als ver
antwoordelijke vanuit de Vlaamse be
weging de IJzerbedevaart trachten te red
den." 

De brief was niet ondertekend. Toch is 
meer dan duidelijk wie de hand had 
achter de uitnodiging. Op de hoofding 
stond: Davidsfonds, Nationaal Voorzitter 
en het adres van samenkomst, daar waar 
prof. Lieven Van Gerven zijn labo in 

stelde voor eerst die briefte bespreken en 
de inhoud ervan te ondersteunen. Door 
Lieven van Gerven werd dit kategoriek 
afgewezen. De anderen deden hun mond 
niet open, waarna Ponette het voor be
keken hield. Toen waren ze nog met tien. 
Tenminste als men „de initiatiefnemer" 

Vlaamse beweging 
verscheurd? (3) 

Leuven heeft. Merken we daarbij op dat 
Van Gerven op dat ogenblik naast Da-
vidsfondsvoorzitter ook de voorzitter van 
het O W was. Overigens viel op dat de 
brief werd verstuurd naar: 

1) Een onderhandelaar van de Groep van 
Gent, Guido Moons, tevens TAK-voor-
zitter. 

2) De bemiddelaar tussen de Groep van 
Gent en het IJzerbedevaartkomitee, Mi
chiel VandeKerckhove 

3) Een hd van de Algemene Vergadering 
van het IJzerbedevaartkomitee en voor
malig sekretaris. Koen Baert. 

4) De woordvoerders of de voorzitters 
van WB, Marnixring, ANZ en VNJ, 
respektievelijk; de heren Peter De Roo
ver, G.Celen, H.Portier en mevrouw 
L.Broeckx. 

Hieruit kan worden afgeleid dat de in-
tiatiefnemers via verenigingen die in feite 
niets vandoen hebben met de werking van 
het Komitee, het Komitee wilden be
lagen, of beter vervangen. Tegelijkertijd 
wou men de gesprekken tussen de Groep 
van Gent en het Komitee hypotekeren, 
aangezien ook de bemiddelaar en één van 
de onderhandelaars werd uitgenodigd. 
Tot slot werd gepoogd om op de hoogte 
te blijven van de interne werkmg van het 
Komitee, aangezien ook Koen Baert werd 
uitgenodigd. 

OPGEDOEKT 

Op de voorziene bijeenkomst van 13 mei 
waren A.Gerlo, M.Wildiers, S.Coene, 
G.Sweron, A.Van Wilderode en K.Baert 
niet aanwezig. In de namiddag van 13 mei 
ving de vergadering aan. Aanvankelijk 
kwam E Ponette met een brief aandraven, 
door hem op 12 april 1995 gericht aan 
Lionel Vandenberghe en aan de gewezen 
leden van het Komitee. Daarin werd 
opgeroepen „de tweedracht te staken en 
te streven naar verzoening en eenheid 
binnen de Vlaamse beweging". Ponette 

er niet bijtekent: aangezien niemand zich 
kandidaat stelde, werd de vergadering 
voorgezeten door L. Van Gerven. Naast 
hem zat Peter De Roover. Ook L. Broeckx 
liet zich niet onbetuigd. Even liet ook 
bemiddelaar M.Vandekerkhove van zich 
horen om de aanwezigen wijs te maken 
dat de gesprekken tussen de Groep van 
Gent en het Komitee alles behalve suks-
sesvol zijn. Intussen kwam Michiel De-
backer de vergadering vervoegen met de 
boodschap „dat de Groep van Gent is 
opgedoekt". Hoezo opgedoekt? De dag 
daarop moest het eerste formele gesprek 
tussen de Groep van Gent en het Komitee 
nog beginnen. Overigens kan men zich 
afvragen waar Michiel Debacker de au
toriteit vandaan haalde om de Groep van 
Gent als ontbonden te beschouwen ter
wijl hijzelf niet eens tot de onderhan
delaars van deze groep behoorde. Bo
vendien rijst de vraag wie van de on
derhandelaars van de Groep van Gent op 
de hoogte was van Debackers' initiatief. 
Allicht was enkel Guido Moons dat, want 
alleen hij was op de bijeenkomst van 13 
mei aanwezig. 

NIEUW BEDEVAARTKOMITEE 

De meeste aanwezigen wisten niet wat op 
voorhand zou worden besproken. En wat 
moest worden verstaan onder „de be
devaart redden" was allerminst duide
lijk. 

Of toch. Een aantal aanwezigen houden 
vol dat Lieven Van Gerven tijdens de 
bijeenkomst verklaard zou hebben dat het 
in de uiteindelijke bedoeling lag een 
nieuw bedevaartkomitee op te richten. 
„Geld hebben we genoeg", zou Van Ger
ven daaraan hebben toegevoegd, terwijl 
hij ook voorstelde geenszins op voorhand 
met het Komitee kontakt op te nemen, 
want „er moet later nog met deze mensen 
worden gepraat over de overdracht van 
het patrimonium." 

WB-voorzitter Peter De Roover be
aamde de visie van Van Gerven. Er werd 
dan beslist een feitelijke vereniging op te 
richten, het Forum. De uiteindelijke doel
stelling - een nieuw bedevaartkomitee -
zou men laten voorafgaan door een „aan
val op het IJzerbedevaartkomitee langs 
publieke weg". Daartoe kon een oproep 
tot inspraak worden gericht via de 
Vlaamse pers. Van meet af aan werd ook 
afgesproken op de eerstvolgende bede
vaart, deze van 1995, getooid met her
kenningstekens als pet, sjaal of vlag, tot 
aktie over te gaan. 

§icMslLVER»KLARrNG 

Reeds voor de bijeenkomst van 13 mei 
begon, hadden Lieven van Gerven en 
Peter De Roover een beginselverklaring 
opgesteld. Die tekst werd voorgelegd aan 
de nog resterende aanwezigen. Te snedige 
vragen over de inhoud van de begin
selverklaring werden door Lieven van 
Gerven op de hem gekende wijze, zeg 
maar autoritaire wijze, van de hand ge
wezen. Er werd dan meteen aangedron
gen zich akkoord te verklaren, zonder dat 
evenwel handtekeningen zouden worden 
geplaatst onder de tekst. Die tekst werd 
op 31 mei 1995 opgestuurd naar de pers. 
Wie vandaag de inhoud ervan naslaat, 
merkt op hoe cynisch bepaalde passussen 
van de beginselverklaring luiden: 
„Op een ogenblik van groeiende eens
gezindheid in de Vlaamse beweging, stel
len wij Ijzerbedevaarders met spijt vast 
dat het IJzerbedevaartkomitee steeds 
meer verlamd wordt door interne twee
spalt. Wij willen daarom oproepen tot 
een eendrachtige, grootse en toekomst
gerichte IJzerbedevaart. Vandaag hebben 
de bedevaarders evenwel geen enkele 
inspraak in hun manifestatie. Alleen in
spraak, gekoppeld aan openheid en ver
draagzaamheid kan de basis leggen voor 
een hernieuwde IJzerbedevaart die weer 
aanknoopt bij haar traditie. Wij vragen 
alle bedex.urders om persoonlijk en de
mocratisch inspraak op te eisen en aan te 
sluiten bij het IJzerbedevaardersforum. 
Zij kunnen dit doen door per bank-
overschrijving hun naam en adres op te 
geven en een symbolische bijdrage van 
100 frank over te maken." 
Bij „de bank van hier" was ondertussen 
een rekening geopend op naam en thuis
adres van de toenmalige Davidsfonds-
voorzitter... 

(evdc) 
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Operatie 
'Redding' is 
niet voor 
iedereen even 
duldelUic. 
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