
D e federale regering onderneemt 

stappen om de gerechtelijke 

macht te depolitiseren. Daartoe 

moet grondwetsartikel 151, dat de benoeming 

van rechters regelt, gewijzigd worden (zie blz. 

4). Deze wijziging vereist een tweederde 

meerderheid en dus is samenwerking met de 

oppositiepartijen noodzakelijk. 

Juist daarom nodigde eerste minister 

Dehaene dinsdag jl. de VU, vertegenwoordigd 

door Annemie Van de Casteele, Bert Anciaux 

en Geert Bourgeois voor een ,verkennend 

gesprek' uit. Een dag voor de ontmoeting, op 

maandag 4 november, stelde de VU een 

,vragenlijst' op. Zo wenst de partij dat de 

depolitisering van de magistratuur 

voorafgegaan wordt door een open diskussie 

in het parlement. Op die manier kan 

vermeden worden dat Jean-Luc Dehaene in 

besloten kring kompromissen sluit. Met een 

open diskussie in het parlement wil de VU 

ook aangeven dat geen enkel voorstel te 

nemen of te laten is. 

De VU eiste tevens dat de besprekingen 

in het parlement niet louter betrekking 

zouden hebben op de herziening van art. 151. 

Ook een efficiënte slachtofferhulp, een 

gedegen aanpak van de georganiseerde 

kriminaliteit, de hervorming van het 

strafrecht, het strafprocesrecht en de 

politiediensten zijn van kruciaal belang. 

De VU dacht er tot slot aan om ook de 

aanvullende uitvoeringswetten op art. 151 

Koffie 
dik 
kijken 
met een tweederde meerderheid te laten 

goedkeuren. In elk grondwetsartikel staan 

immers slechts vage principes ingeschreven, 

terwijl de uitvoeringswetten op de konkrete 

realisatie van het beleid betrekking hebben. 

Als Dehaene de medewerking van de 

oppositiepartijen voor de herziening van art. 

151 vraagt, dan wenst de VU dat deze partijen 

ook meepraten over de uitvoeringswetten. 

Tijdens een meer dan een uur durend 

gesprek zei de eerste minister dat de 

uitvoeringswetten niet met een tweederde 

meerderheid kunnen worden goedgekeurd. 

Wel heeft hij beloofd de goedkeuring van het 

gewijzigd grondwetsartikel 151 te koppelen 

aan de goedkeuring van de uitvoeringswetten, 

zodat het gehele pakket in het parlement zou 

worden besproken. Ook andere voorziene 

hervormingen zullen sowieso, via 

wetsontwerpen, in het parlement worden 

behandeld. 

Over de manier waarop het gerecht 

gedepolitiseerd zal worden, is bitter weinig 

informatie verkregen. Wel is nu reeds 

duidelijk dat de voorziene Hoge Raad voor 

Justitie niet zal instaan voor het benoemings-

en/of bevorderingsbeleid, dan wel voor advies, 

doorlichting en eventueel kontrole. Voor de 

bevordering van magistraten zal een specifiek 

kollege worden opgericht. Over de wijze 

waarop deze bevorderingen zullen 

plaatsvinden en wie daarvoor zal instaan, blijft 

het koffiedik kijken. (evdc) 
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Z aïre geeft het beeld van een totaal ont
redderd land, met een bevolking die zich 

rechthoudt dankzij vindingrijkheid en diepe 
overlevingsdrang. Zo'n land heeft echter 
niet veel nodig om binnen te kortste keren 
als een gewond dier in mekaar te stuiken en 
leeg te bloeden. Zeker als het geleid wordt 
door een zieke president en een leger heeft 
dat onbetaald en ongemotiveerd is. Een land 
waarvan de grenzen 
bovendien aangetast 
worden door oorlog 
en genocide. Naast 
de vraag tot drin
gende humanitaire 
hulp, waartoe ook de 
Volksunie heeft opge
roepen, zijn diploma
tieke initiatieven nu 
meer dan dnngend. Op de eerste plaats door 
België dat door zijn verleden met iviidden-
Afrlka is verbonden. Niet alleen omdat Zaïre 
gedurende meer dan een halve eeuw Bel
gische eigendom was, maar nog meer om
dat België aan dit land zoveel rijkdom heeft 
ontnomen. En dus mee verantwoordelijk 
blijft voor de katastrofen van gisteren en van 
vandaag. 
Er staan biblioteken vol boeken over ons 
koloniaal verleden, onlangs nog een over de 
kampen waar arbeiders werden samenge
bracht door de ontginningsmaatschappijen 
Union Miniere, Forminière en Kllo-ivioto. Kon-
centratiekampen waar zelfs aan rasverede-
ling werd gedacht, want dit land had een 

Een staat in 
ontbinding? 

„koloniaal beleid", maar een dat afgestemd 
was om grote winsten te maken. Het was 
Gaston Eyskens zelf die toegaf dat de po
litieke wereld In België geen interesse had 
voor Kongo. Minister van Koloniën kon om 
het even wie worden. Het beleid ter plekke 
werd naar goede Belgische gewoonte ver
kaveld: de grote privé-ondernemingen, de 
Kerk en de koloniale administratie. De 

minister van Koloniën 
was, om het met 
de woorden van Eys
kens te zeggen, zoals 
,,een burgemeester 
van een grote stad." 
Naast de missionans-
sen en de ambtena
ren die elk op hun ter
rein bleven was het 

vooral de Belgische groot-industrie die de 
zaken regelde. De Société Génerale had 70% 
van de Kongolese industrie In handen en 
kontroleerde aldus het leven In de kolonie. 
Het probleem bij uitstek vormde de bin
nenlandse werkkracht, daarom werd ge
dacht aan het kweken van een onvermoei
baar ras, daarom werden arbeiders (o.m. 
Hutu's) naar mijnstreken geïmporteerd. 
Weten wie zich allemaal verrijkt heeft aan dit 
kolonialisme zou verrassend zijn, In het boek 
over baron Empain (van Yvon Toussaint) 
staat een en ander te lezen. Waar deze 
onderwijzerszoon uit Beloeil zijn gigantisch 
fortuin heeft gehaald Is geen geheim. HIJ was 
de bouwer van o.m. de spoorweglijn van de 

Grote Meren, regio waar vandaag honderd
duizenden mensen van honger sterven. 
Voor zijn verdiensten in Kongo kreeg Empain 
van Leopold il een erfelijke baronstitel ten 
geschenke. 
België heeft zijn kolonie nooit voorbereid op 
onafhankelijkheid, ondanks de vele waar
schuwingen die Kongo-kenners gaven. Met 
een grote verscheidenheid aan volkeren, 
talen en gebruiken werd geen rekening ge
houden. Voor Brussel was het „Kongolese 
volk" één pot nat, tenwljl de etnische ver
schillen steeds zo gevoelig lagen. Met zo'n 
mentaliteit moest de onafhankelijkheid uit
draaien op de katastrofen die wij sinds 1960 
hebben meegemaakt. Het levenswerk van 
vele mannen en vrouwen werd in 30 jaar tijd 
van de kaart geveegd. 
Zaïre is een onmetelijk land dat slechts fat
soenlijk bestuurd kan worden in een federale 
staatsvorm, maar Brussel kon onmogelijk In 
de kolonie toestaan wat het in eigen land 
negeerde. Kongo werd dus een eenheids
staat, in de mandaatgebieden Rwanda en 
Burundi koos België openlijk partij voor de 
Hutu's. Bovenop deze onverbloemde keuze 
kwam nog het gebrek aan goed gevormde 
politici en ambtenaren. 
De voorbije dertig Jaar heerst Mobutu als een 
diktator over Zaïre, mede dank zij de Ame-
nkanen die hem gebruikten als dam tegen 
de Sovjet-invloed in Midden-Afrika. Zo kon 
Mobutu met de oud-kolonisator voortdu
rend kat en muis spelen. Kinshasa betaalde 
geen telefoonrekeningen, zaïriseerde Bel

gische bedrijven, stuurde onze ontwikke
lingshelpers naar huis, enz... En de Belgische 
regering bleef maar blunderen. Terwijl de 
wereld zich vragen stelde bij het beleid van 
de diktator riep premier Martens tijdens een 
Zaïre-rels:,,lk hou van dit land, zijn bevolking, 
zijn leiders," Raakte het hem dan niet dat dit 
prachtige land langzaamaan verkommerde? 
Ondert:ussen speelden de bloedbaden van 
Rwanda en Burundi zich af en kreeg Zaïre aan 
zijn oostflank honderdduizenden vluchte
lingen te verwerken. Bovenop de labiele 
toestand die van oudsher in het grensgebied 
van de Grote Meren heerst, moest deze 
volksverhuizing onvermijdelijk tot een ka-
tastrofe lelden. Vandaag is het zover. En de 
Belgische regering weet weer niet hoe het 
probleem aanpakken. Militair tussenbeide 
komen kan zij niet meer, als oud-kolonlale 
mogendheid die zoveel verknoeide houdt 
België zich beter gedeisd. Dit ontslaat de 
regering echter niet van de plicht om alle 
middelen in te zetten om een groot men
selijk drama te helpen lenigen. Nu het nog 
kan 
De les die België en anderen vandaag voor
geschoteld krijgen luidt eens te meer dat 
men volkeren beter niet nodeloos ver
plaatst, niet tegen mekaar opzet, geen kans 
laat zich te bewapenen en ze leert zichzelf te 
besturen. Maar bovenal de ruimte geeft om 
in de vrede te leven met zichzelf en met 
andere volkeren. 

Maurlts Van Liedekerke 



Blok-stemmers 
Vanuit wetenschappelijke hoek werd tot 
voor kort aangenomen dat Blok-kiezers 
vooral tot die groep van mensen 
behoren die er een negatieve houding 
ten opzichte van migranten op 
nahouden. Recent onderzoek, 
uitgevoerd door socioloog Koen 
Pelleriaux, toont nu aan dat heel wat 
jongeren het Blok verkiezen vanuit een 

anti-gezagstrouwe houding. 
Opmerkelijk daarbij is dat die jongeren 
niet bij voorbaat een negatieve houding 
tegenover migranten aannemen. Wel 
zijn ze vaak mistevreden, voelen ze zich 
de ,underdog' en zijn ze daardoor 
minder gezagstrouw. Juist daarom 
stappen ze naar een antipartij als het 
Vlaams Blok over. 

Amnestie 
Tijdens een receptie van de Zuidafrikaanse onderminister 
van Buitenlandse Zal<en deed Vlaams minister-president 
Van den Brandeeen opmerkelijke uitspraak over amnestie. 
Zo vergeleek hij het Belgisch repressiedossier met de 
Zuidafrikaanse Waarheids-en Verzoeningskommissie: 
„Zuld-Afrika is er op enkele jaren in geslaagd een suksesvol 
verzoeningsproces op gang te brengen. Vijftig jaar na de 
oorlog Is België daar niet in geslaagd. We kunnen op dit 
gebied heel wat van de Zuidafrikanen leren," Of Van den 
Brande met deze uitspraak het amnestiedossier wil her
openen, Is niet meteen duidelijk. 

• DOORDEWEEKS ^ 

Na de zware recessie van 1993 
is de Vlaamse ekonomie sneller blijven 
stijgen dan de Waalse. Dat wordt ver
meld in een studie van het Vlaams 
EIconomisch Verbond (VEV). Uit die stu
die blijkt ook dat van de Vlaamse be
roepsbevolking 11,6% werkloos is, van 
de Waalse 25,6%. 

Op de voorpagina van de Franse 
krant Le Figaro prijkte maandag 28 
oktober het nieuws dat PRL-voorzitter 
Louis Michel verkiest .liever een Frans
man te zijn dan een Waal in een so
cialistische staat'. 

Twee dagen latertrommelde de 
katolieke en ultra-unitaire krant La Li
bre Belgique enkele PRL-tenoren op. 
Hen werd naar een reaktie op de uit
spraken van Michel gevraagd, 

~ De meeste PRL-kopstukken ver
klaarden aan België gehecht te zijn. 
Allemaal onderschreven ze de Frans
talige Waals-Brusselse as. Maar indien 
het Wallonië van de PS een Franstalig 
Waals-Brussels front weigert, tja dan 
liever een aansluiting bij Frankrijk. 

~ De PRL wordt nerveus. Ze blijft 
van de macht uitgesloten. Ze kan de 
assertiviteit van de Vlamingen nau
welijks begrijpen. Daems (VLD), De Bat-
seller (SP) en minister-president Van 
den Brande (CVP) zijn de grote boe
mannen. Van den Brande zal eerst
daags een nieuwe veeg uit de pan 
krijgen. Hij pleitte in Zuid-Afrika voor 
een Vlaams minister van Ontwilcke-
llngssamenwerklng. 

Naar het oordeel van de bui
tenlandse media is België ten dode 
opgeschreven. Allicht houden deze 
media geen rekening met de monar
chie. Het Hof plaatst zich onomwon
den boven de politici en in de plaats van 
de politici werpt het zich op als de 
vertegenwoordiger en de bescherm
heer van het gewone volk. 

*" De monarchie beseft nauwelijks 
welke weg ze opgaat. Het konings
huls voedt de antipolKieke menta
liteit. De burger verwacht bovendien 
dat ze zich rechtstreeks en ten alle tijde 
tot de koning kan wenden. 

W Zo eist de vzw Pour nos En
fants een audiëntie bij de koning. Met 
de politici wil de VZW niet praten. De 
VZW gaat zover koning Albert il af te 
dreigen. Als hij weigert vertegen
woordigers van de vzw te ontvangen, 
dan zullen ze een aantal bezwarende 
pedofielendossiers in de media uitlek
ken. 

1 

SIENJAAL 
Het bleef uitkijken naar de reaktie van het 
ACW, de kristelijke arbeidersbeweging, 
op Het Sienjaal, het radikaal demokra-
tisch projekt van Maurits Coppieters en 
Norbert De Batselier. Het Sienjaal beoogt 
een progressieve Vlaamse frontvorming 
op basis van een gemeenschappelijk ide
ologisch programma. 
Van bij de aanvang maakten De Batselier 
en Coppieters enkele kapitale fouten. Zo 
verklaarden ze dat de progressieve front
vorming uiteindelijk tot de oprichting 
van één enkele Vlaamse partij zou leiden. 
Bovendien sloten ze VLD en CVP van de 
beoogde frontvormmg uit. 
Onafgezien van het ideologisch pro
gramma, kan de oprichting van één en
kele progressieve partij noch door Agalev, 
noch door de VU worden aanvaard. Beide 
partijen zien daarin een poging tot ver
sterking van het socialisme, willen bo
vendien de eigen partijstrukturen behou
den en zijn eerder gewonnen voor een 
vrijblijvende partijpolitieke samenwer
king rond konkrete tema's. 

^m 
Zonder het ACW, zo redeneren De Bat
selier en Coppieters, is de progressieve 
frontvorming onleefbaar. Inderdaad, SP, 
VU en Agalev beschikken samen over een 
te beperkte elektorale aanhang opdat de 
frontvorming op het beleid zou kunnen 
wegen. Maar, de kruciale positie van het 
ACW is tegelijkertijd de achilleshiel van 
de beoogde frontvorming. Immers, op 
haar kongres van 1995 besliste het ACW 
dat de CVP ,de bevoorrechte' politieke 
partner is en blijft. Dat daarom ook het 
ACW de oprichting van één enkele partij 
zou uitsluiten, was dan ook voorspel
baar. 

Niettemin wou het ACW de inhoud van 
het Sienjaal bestuderen en het manifest 
,met de basis' bespreken. Maandenlang 
bespraken de lokale ACW-afdelingen het 
projekt. Intussen nam de top van de 
kristelijke arbeidersbeweging kontakt op 
met Coppieters en De Batselier. Aan hen 
heeft ACW-voorzitter Theo Rombouts 

verleden week een open brief gericht. 
Daarin benadrukt hij dat het ACW een 
beweging en geen politieke partij is, die 
weliswaar samenwerking met andere par
tijen niet uitsluit, maar geenszins wil 
opgaan in één partij, laat staan een partij 
waarin de CVP geen plaats krijgt. 
Op basis van Het Sienjaal wil de kris
telijke arbeidersbeweging wel een maat
schappelijk debat met politici, partijen, 
studenten en alle sociale bewegingen aan
gaan. Via het maatschappelijk debat moe
ten de sociale dossiers op de voorgrond 
komen te staan. Het ACW hoopt dat de 

sociale dossiers door een brede elektorale 
basis gedragen zullen worden. De kris
telijke arbeidersbeweging is er met andere 
woorden op uit haar sociale tema's door 
andere partijen te laten aanvaarden. 

POLITIEKE KULTUUR 
Het initiatief van De Batselier en Cop
pieters heeft ongetwijfeld het politieke 
debat aangezwengeld. Vooral de nood 
aan een nieuwe pohtieke kuituur wordt 
sterk aangevoeld. Vanuit Vlaanderen 
doen allerlei scenario's de ronde om de 
parlementaire demokratie op te krikken, 
de traditionele tweespalt tussen regering 
en oppositie te verlaten en de samen
werking over de partijgrenzen heen op te 
drijven. 

VU-voorzitter Bert Anciaux laat zich 
daarbij niet onbetuigd. Anciaux streeft 
naar een ,breed en radikaal demokratisch 
projekt' dat van allerlei akademische 
franjes wordt ontdaan en in feite moet 
leiden naar een open samenwerking tus
sen partijen. 

In die zin kunnen de gesprekken tussen 
Agalev en de VU worden begrepen. Een 
half jaar geleden verstuurde Agalev een 
14-punten programma naar de VU. De 
VU reageerde welwillend, maar voegde 
daar zeven punten aan toe. Zo vragen de 
Vlaams-nationalisten meer aandacht 
voor een Vlaamse Sociale Zekerheid, be
nadrukken ze de bescherming van de 
Nederlandse taal in Europa en kiezen ze 
voor een volwaardige plaats van Vlaan
deren in het Europa van volkeren en 
regio's. 

Agalev heeft daar blijkbaar oren naar. De 
groenen hebben de VU beloofd over de 
zeven VU-voorstellen te debateren. Be
langrijk hierbij is dat er een soort on
derhandelingsprocedure is uitgewerkt. 
Zo duidde het VU-partijbestuur voor elk 
afzonderlijk tema een specialist aan. Ook 
Agalev heeft haar specialisten aangeduid, 

al moeten deze nog worden aangevuld 
voor de ,zeven VU-tema's'. De groenen 
hebben mondeling beloofd daar werk van 
te maken. 

VLD 
De VU wenst een eventuele partijpo
litieke samenwerking niet tot Agalev te 
beperken. Ook de VLD van Verhofstadt is 
vragende partij, al rijst de vraag in hoe
verre Verhofstadt door zijn partij wordt 
gevolgd. Een volkomen nieuw gegeven is 
evenwel het feit dat Agalev zijn afkeer 
tegenover de VLD laat vallen. Zo hebben 
de groene politici Jos Geysels en Fred 

Bervoets samen met VU-sekretaris Lau

rens Appeltans en VU-voorzitter Bert An

ciaux verleden week vrijdag met VLD-
senator Guy Verhofstadt gesprekken aan
geknoopt. 

De drie oppositiepartijen zijn bereid om 
in samenspraak konkrete wetsvoorstellen 
tegen het politiek kliëntilisme in te die
nen. Op die manier kan eindelijk werk 
worden gemaakt van een nieuwe po
litieke kuituur en kan de regering onder 
druk worden gezet. Tijdens een verken
nend en konstruktief gesprek is boven
dien afgesproken de studiediensten van 
de verschillende partijen met een ,ver-
gelijkend of internationaal gericht on
derzoek naar de openheid van politieke 
systemen' te belasten. 

ONAFHANKELIJK 
ZIEKENFONDS 
Wat VU, VLD en Agalev kenmerkt, is hun 
gezamenlijke kritiek op de verzuiling. Een 
belangrijke tak van de verzuiHng zijn de 
ideologisch gekleurde ziekenfondsen. 
Danielle Ferette, voorzitter van de Lands

bond van onafhankelijke en beroepszie

kenfondsen, trok in een interview met de 
krant De Financieel-Economische Tijd 

van leer tegen de ,politieke ziekenfond
sen'. 

'Operatie 

president' 

in Rusland 

en de USA. 
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Se non e vero... 
Prettig zijn de kleine berichten die enkel de pretentie 
hebben bladvulling te zijn. Gezien het grote nieuws 
evenwei voorbehouden blijft voor de affaires en nu ook 
voor Zaïre staan ze niettemin borg voor wat aangename 
afwisseling in het nieuws. De meesten onder hen 
worden wereldnieuws, maar ze hebben allemaal één 
ding gemeen: als ze niet waar zijn, dan toch meestal 
goed gevonden... 
B Zo schijnt er een Michael Jackson Junior op komst 
te zijn. Een verpleegster die Wacko Jacko gedurende 
een 15-tal jaar verzorgd heeft zou zwanger zijn van de 

popster. De dame in kwestie heeft zich kunstmatig laten 
insimineren. Of de baby zwart dan wel blank zal zijn is 
voorlopig nog niet bekend. 
B Fergie, ook wel bekend onder haar oude naam Sarah 
Ferguson hertogin van York, doet er werkelijk alles aan 
om haar schuldenberg iet of wat in te krimpen. Na een 
geflopt boek, maakt ze nu reklame voor fototoestellen. 
In de advertentie zien we haar een foto maken van het 
vrijheidsbeeld. Na Groot-Brittannië nu ook de VSA als 
het beloofde land? 
• Di van haar kant, ook wel bekend onder haar oude 
naam Diana Spencer, schijnt de scheiding van haar 
kroonprins Charles ook al vrij goed te verwerken. De 

meest gefotografeerde dame ter wereld - zij het blijk
baar niet door Fergie - papt de jongste tijd aan met een 
chirurg. Pikant detail is dat de man moslim is. Gat 
Stevens achterna? 
• Na nieuwe bewijzen van leven op Mars is nu ook het 
paleis van Cleopatra teruggevonden. Het gebouw ligt 
op de zeebodem in het havenbekken nabij de Egyp
tische stad Alexandrië. Uit goede bron kon inmiddels 
vernomen worden dat het hele zaakje zal drooggelegd 
worden om dan te dienen als vluchthuis voor koningen 
en koninginnen zonder land. Di, Fergie en Michael -
koning van de pop - hebben nu al een aanvraag 
verstuurd. 

O D O O R D E W E E K S <> 

Volgens Ferette weigeren deze mutua
liteiten al te vaak het mes in de ge-
zondheidsuitgaven te zetten. Ferette wil 
geenszins evolueren naar een privatise
ring van de ziekteverzekering. Integen
deel, de openbare uitgaven voor de ziek
teverzekering moeten stijgen maar dit 
moet gepaard gaan met een visie inzake 
volksgezondheid. Bovendien moeten de 
besparingsmaatregelen ook werkelijk 
worden uitgevoerd. 

Juist op dat vlak knelt het schoentje. 
Teveel ondoorzichtige lobby's beletten 
konkrete uitvoeringsmaatregelen. Tot die 
drukkingsgroepen behoren de akademi-
sche ziekenhuizen, de industrieel-farma
ceutische sektor én de politieke zieken
fondsen. Ferette: „De strikte toepassing 
van de besparingsmaatregelen verschilt 
naargelang de politieke ziekenfondsen 
meer belangen te verdedigen hebben in 
de ene dan wel in de andere sektor. Dat 
toont aan dat de rol van het ziekenfonds 
als verzekeraar niet strookt met de rol van 
het ziekenfonds als zorgverlener. Een 
ziekenfonds mag niet voor alles proberen 
om de belangen van thuisverplegers, rust
oorden of rust- en verzorgingsinstellin
gen te verdedigen, precies omdat het daar 
geïnvesteerd heeft." 

WELZIJNSWERKERS 
Verleden week trok de kristelijke vak
bond aan de alarmbel, omdat zij het 
Vlaams regeringsbeleid als te weinig so
ciaal beschouwt. Vlaams SP-parlements-
lid Robert Voorhamme sprak zich deze 
week in dezelfde zin uit. Het groene 
parlementslid/os Geysels 

stelt zich vragen bij de „al te marige 
inspanningen voor werkgelegenheid". 
Ook de Vlaamse welzijnssektor liet van 
zich horen. Het steunpunt Welzijnswerk 

hekelt het gebrek aan een Vlaams par
lementair debat omtrent de zaak-Du-
troux. Nochtans, zo meent het steunpunt, 
hebben de recente gebeurtenissen wel 
degelijk vandoen met gemeenschapsbe
voegdheden. De gemeenschappen staan 
immers in voor slachtofferhulp en voor 
de hulpverlening aan kinderen en jon
geren via diensten zoals de kinderte
lefoon en de Jongeren Adviescentra. De 
gemeenschappen zijn tevens bevoegd 
voor de humane diensten in de gevan
genissen en voor de individuele bege
leiding van gedetineerden 
Het stoort de welzijnswerkers dat de 
Vlaamse regering zich nauwelijks over de 
invulling van deze bevoegdheden buigt. 
Overigens kampt de hulpverlening aan 
kinderen en jongeren met een tekort aan 
personeel. 

Vlaams VU-parlementslid Herman Lau-

wers is het niet eens met deze kritiek. Aan 
de redaktie wist hij te vertellen dat er vast 

Zaïre: 

wat nu? 

en zeker aandacht aan deze gemeen
schapsbevoegdheden wordt besteed. Lau-
wers: „Reeds in 1994 werd er een debat 
omtrent de samenwerking tussen Jusrine 
en welzijnswerk gehouden. Er moet wel 
nog een verslag met konkrete voorstellen 
worden klaargestoomd. Dat de diensten 
voor hulp aan kinderen en jongeren over 
te weinig personeel beschikken, is juist. 
Maar ook daarover worden nieuwe voor
stellen aangekaart. Zo wordt er onder 
meer aan gedacht om tele-onthaal, slacht
offerhulp en de Jongeren Adviescentra in 
een overkoepelende of gecentraliseerde 
struktuur op te nemen." 

'zaten honderdduizenden vluchtelingen opeen gepakt 
in kampen in Oost-Zaïre. Een tijdbom waarvan de hele 

internationale gemeenschap voorspelde dat ze ooit zou 
ontploffen. En dat is nu gebeurd. 

De voorspelling 
Icwam uit 

In Voorde dag (Radio 1, 50 okt. j.l.) wees 
pater Fernand Boets, die jarenlang in Kivu 
werkte, op de ingewikkelde situatie aan de 
Grote Meren, In 1993 werd Hutu-pre
sident Ndadaye van Burundi door Tutsl-
soldaten vermoord, 100.000 Hutu's 
vluchtten naar Zaïre. Een jaar later kwam 
Habyarimana, de Rwandese president, om 
het leven, wat later volgden de slach
tingen van de Tutsi's. 700.000 Rwandese 
Hutu's vluchtten naarTanzania en Burundi 
en meer dan 1 miljoen naar Zaïre. Deze 
exodus zorgde voor vluchtelingenkam
pen in Oost-Zaïre waar (aldus pater Boets) 
„ een onmenselijk leven heerste". Bo
vendien namen Rwandese vluchtelingen 
de gronden van Zaïrezen in zodat op den 
duur Zaïrezen in de kampen terechtkwa
men. Deze onmogelijke toestand werd 
nog erger nadat Rwandese Hutu's met 
Rwandese Tutsi's slaags geraakten. Een 
onoverzichtelijk kluwen dus. l\/1ilitairen van 
Zaïre en Rwanda beschoten mekaar met 
artillerie. Dan doken de BanyamulengeoQ, 
een verzamelnaam voor clans uit het dorp 
Mülenge en voor Tutsi's en Hutu's die om 
tal van redenen sinds generaties in Zaïre 
wonen. Zij hebben zich nooit aangepast, 
bleven hun taal spreken en hun gebruiken 
trouw. De Banyamuienge worden ge
steund door Rwanda's huidige sterke man 
Paul Kagame, ook Zaïrese Tutsi's mogen op 

zijn militaire steun rekenen. Gevolg: een 
open oorlog waarbij de Kivusteden Goma, 
Bukavu en Uvira door Tutsi's en/of Ba
nyamuienge gekontroleerd of bestookt 
worden. 
De aanwezigheid van zoveel daklozeyoWs-
groepen zorgt voor een uiterste verwar
ring. Zowel Burundi als Rwanda zien hun 
aanwezigheid aan hun grenzen als be
dreigingen, één van hun strategieën be
staat er dan ook in om de vluchtelingen 
verder Zaïre in te drijven. Of het echt hun 
bedoeling is daarmee ook een Groot-
Rwanda te verwezenlijken in niet meteen 
duidelijk, dat Kigali daar van droomt is 
zeker. Een Groot-Rwanda zou tot het jaar 
1500 teruggaan. Op verschillende inter
nationale konferentles vorige en begin 
deze eeuw tekenden kolonisatoren de 
kaarten zoals het hen uitkwam, Rwanda 
verloor daarbij delen van Noord-Kivu aan 
Belgisch Kongo en Oeganda, ook stukken 
In Zuld-KIvu (tussen Bukavu en Uvira) 
moest het prijsgeven. Door velerlei in
wijkingen groeide de groep Rwandezen in 
Zaïre tot haast een miljoen, ze werd nooit 
ten volle aanvaard maar wist door schran
dere handel en wandel hoge funktles te 
verwerven. De aanwezigheid van „Rwan
dezen" in hoge politieke kring is spreek
woordelijk, Mobutu maakte gebruik van 
hun diensten en huidig eerste minister 

dese komaf. De zaken 
kunnen keren en dat doet zich thans voor. 
Niet alleen in Kivu wordt jacht gemaakt op 
Rwandezen ook in Kinshasa zijn ze niet 
meer veilig. 
De verwarring heeft natuurlijk ook te ma
ken met de afwezigheid van president 
Mobutu, die na een behandeling tegen 
kanker in Zuid-Frankrijk verblijft. Zo raakte 
de explosieve mix kompleet, zeker nu ook 
blijkt hoe zwak het Zaïrese leger is. 
Met het vertrekken van de laatste hulp
verleners uit het getroffen gebied ziet het 
er naar uit dat de vluchtelingen aan hun 
tot zijn overgelaten. Vandaag heeft in 
Brussel een bijzondere ministerraad over 
de krisis plaats. Maar maandag al gaf 
staatsekretaris voor Ontwikkelingssamen
werking, Reginald Moreels, te kennen dat 
de politieke wil om een oplossing te zoe
ken voorlopig ontbreekt, Leo Tindemans 
liet zich zondag in De Zevende Dag ont
vallen dat het door België gevoerde 
Afrika-beleid 'ongelooflijk dom' is. De ge
wezen premier is er nog altijd niet over 
heen dat de CVP zijn vluchtelingenplan 
van een jaar geleden afschoot. België had 
dan wel een knieval moeten maken voor 
Mobutu door hem zijn toestemming te 
vragen voor het uitvoeren ervan. 
Plan of geen plan: het schrijnendste aan 
de hele zaak is dat alles voorspeld was. 
Prof, JefMaton (in De Standaard, 28 okt. 
j,l,): „België wacht dus tot het ogenblik 
dat alles onoplosbaar is geworden en zegt 
dan ongegeneerd dat er niets meer aan te 
doen is. Dit is onwaarachtig. De huidige 
vluchtelingenstroom in de Kivu was even 
voorspelbaar als die in het Rwanda van 
1994, Ze werd overigens tot ven/elens toe 
voorspeld. Nu het te laat Is, kijkt de eerste 
minister noodgedwongen weerloos toe, 
(,,,) Maar de pers heeft het spektakel wél 
zien aankomen. Daarom staan de ver
slaggevers van radio en TV al klaar in 
Kinshasa," Om daar te moeten vaststellen 
dat de voorspelling uitkwam. 

(gv) 

7 november 1996 



stof tot spreken 
Kamerlid Hotermans (PRL/FDF) gebruikt 
de E40 huik-Brussel om naar zijn werk te 
gaan, dat is duidelijk. Vorige week kon u 
lezen dat hij zich vragen stelde over een 
ministeriële autokaravaan die hem aan 
hoge snelheid voorbij raasde, nu gaat de 
liberaal nieuwe wantoestanden op de E40 
te lijf. Hotermans merkte op dat een 

rijkswachtpatrouille een roekeloze 
autobestuurder tot stoppen dwong. Beide 
partijen begaven zich naar de pechstrook, 
waar de formaliteiten werden 

afgehandeld. Het kamerlid gaat voorbij 
aan het rijgedrag van de gestopte 
wegpiraat, maar stelt zich, naar 
aanleiding van enkele recente pechstrook-
ongevallen, wel de vraag of de rijkswacht 
het recht heeft 'iemand een overtreding te 
doen begaan om een andere overtreding 
vast te stellen'? Van de kip en het ei... of 
andersom natuurlijk! 

• WETSTRAAT ^ 

D e federale regering wil steun van de oppositie
partijen onn de magistratuur te depolitiseren. 
Verleden week maandag 28 oktober ontving 

premier Jean-Luc Dehaene Agalev-Ecolo 
en VLD-PRL. Dinsdag jl. was de VU aan de beurt. 

Depolitisering 
magistratuur 

Meer nog dan door de bevolking zelf, 
wordt de depolitisering van het gerecht 
door vooral de Vlaamse politici als een 
absolute en meest dringende vereiste naar 
voor geschoven. Het is alsof de politieke 
wereld daarmee wil aangeven schuld te 
bekennen. Politieke benoemingen worden 
immers als de ergste kwaal van een ziek 
gerechtelijk systeem beschouwd. 

ART 151 

Centraal binnen de depolitisering van de 
magistratuur staat artikel 151 van de 
grondwet. Art. 151 is voor de gerechtelijke 

hervorming wat art. 107-quater voor de 
gewestvorming was: de sleutel en de aan
zet voor diepgaande hervormingen van de 
staatsinstellingen. 

Het voortaan verguisde art. 151 bepaalt 
dat rechters benoemd en bevorderd wor
den door de vertegenwoordigers van het 
volk, de pohtieke instellingen zoals het 
parlement en de provincieraden. In 1830 
lag het in de bedoeling de invloed van de 
koning op de benoeming van rechters in te 
dammen. Vandaar dat de vertegenwoor
digende insteUingen daartoe zouden in
staan. Vandaag zijn het niet de politieke 

De rechtelijke macht kan geen weerspiegeling zijn van de traditionele 
partijpolitieke opinies. 

insteUingen, dan wel de traditionele po
litieke partijen die het gerechterlijk ap
paraat bemannen. 

VU-VISIE 

De federale regering wil voortaan de ma
gistratuur depolitiseren. Omdat art. 151 
een grondwetswijziging en dus een twee
derde meerderheid vereist, worden de 

Dutroux ameidsongeschilct? 
Dat het gezln-Dutroux wegens arbeids
ongeschiktheid een uitkering van ca. 
80.000 frank per maand kreeg teoge-
wezen, is ronduit veriaijsterend. Het roept 
bij elk van ons vragen op naar de kontroie 
op de arbeidsongeschiktheid in dit land. 
In een Interpellatie, op 15 oktober ji. 
bracht kamerlid Annemie Van de casteele 
het debat over de kontroie op de ar
beidsongeschiktheid onder de aandacht 
van minister van Sociale Zaken Magda de 
Calan (PS), Van de Casteele vroeg zich af 
waarom de adviserende geneesheer van 
de ziekenfondsen en met het RIZIV {Rijks
instituut voor Ziekteverzekering) voor de 
kontroie instaat. Het is Immers nogal wie
des dat een arbeidsongeschikte voor een 
ziekenfonds een „kliënt" is. Het zieken
fonds heeft er dan ook belang bij meer en 
niet minder uitkeringen toe te kennen. 
Annemie Van de Casteele polste ook naar 
de noodzakelijke samenwerking met de 
sociale inspektte van Arbeid en Tewerk
stelling. Tot slot wees zij op de terug
vordering van de „Dutroux-ultkeringen", 
iets waar het RlZiv wettelijk toe In staat 
Is. 

In een lang en gestoffeerd antwoord ging 
minister de Galan eerst op het geval-
Dutroux In, Ze beklemtoonde dat de gel
dende procedures strikt werden nage
leefd, maar vertelde er meteen bU dat die 
procedures allicht best aangepast kunnen 

Van de Casteele: „Deziekenfondsen hebben 
er alle belang bij juist meer en niet minder 

uitkeringen toe te kennen." 

worden. Reeds begin Januari 1995 waren 
er klachten tegen Dutroux omdat hij han-
delsaktiviteiten uitoefende. Het duurde 
echter tot 15 november 1995 vooraleer 
de adjunkt-kontroleur het strafdossler-
Dutroux kon Inkijken. Dutroux werd op 10 
juni 1996 verhoord en op 26 Juni 1996 
medisch onderzocht. Op 4 juli 1996 werd 

dan beslist tot retro-aktieve vaststelling 
van het einde van de arbeidsongeschikt
heid vanaf 15 januari 1995, de datum 
waarop Dutroux met zijn handelsaktlvi-
teiten startte. Er werd bovendien 1,2 
miljoen fr. van Dutroux teruggevorderd, 
maar tegen deze sankties tekende hij 
bezwaar aan. 
De Galan had het dan ook over haar 
plannen voor een betere kontroie op de 
arbeidsongeschiktheid. De minister wil 
meer kontroleurs, een beter statuut voor 
die kontroleurs en een gelijkvormige toe
passing van de wetgeving in het ganse 
land. Ook beloofde ze het percentage 
tlchameiijke onderzoeken ten opzichte 
van het aantal Invaliden van 10% naar 20% 
op te drijven, voorts wit mevrouw de Calan 
meer beroep doen op specialisten inzake 
psychische aandoeningen. Zo komen er 
twee extra-betrekkingen voor genees-
heer-inspekteur bij. Al deze maatregelen 
zijn door de ministerraad goedgekeurd. 
De bijkomende kosten zullen 165 miljoen 
bedragen. 
Voor de vu gaan deze voorstellen - zoals 
zo dikwijls het geval is - in de goede 
richting maar duidelijk niet ver genoeg. In 
haar repliek wees Annemie Van de Cas
teele er andermaal op de kontroie op de 
arbeidsongeschiktheid niet langer door 
de ziekenfondsen, dan wel door het RIZIV 
te laten verlopen. zeger collier 
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oppositiepartijen aangesproken. Zonder 
dat de federale regering met een konkreet 
voorstel voor de dag komt, moeten de 
oppositiepartijen hun standpunten aan de 
premier kenbaar maken. De VU werd 
dinsdagmorgen jl. in de ambtswoning van 
de eerste minister verwacht. Bert Anciaux, 

Annemie Van de Casteele en Geert Bour

geois lichtten er hun visie toe. 
De VU streeft naar een objektieve manier 
van aanwerving, selektie, benoeming en 
bevordering van rechters. Het gaat voor de 
VU niet op de rechterlijke macht als een 
weerspiegeling van de vermeende maat
schappelijke opinies te beschouwen. Het is 
dat - weliswaar vals - argument dat tot 
verregaande afwijkingen heeft geleid, niet 
in het minst omdat de aanstelling, be
noeming en vooral bevordering van rech
ters door een gesloten partijpoltiek regime 
worden bepaald. In feite staan enkel de 
traditionele partijen in voor de aanstel
lingen en benoemingen. Daardoor krijgt 
ook de rechterlijke macht het karakter van 
een gesloten kaste. 

HOGE RAAD 

Anders dan sommigen binnen de VLD 
wensen, aast de VU niet op een ,in-
haalbeweging'. Slechts een volkomen ge
depolitiseerde aanwervingsprocedure 
biedt de beste waarborg voor een rech-
terhjke macht waarin alle opinies ver
tegenwoordigd zijn. Bovendien kunnen 
enkel de bekwaamheid en de geschiktheid 
van de kandidaat in aanmerking komen. 
Om dat te bekomen wil de VU een federale 
Hoge Raad voor Justitie oprichten. Slechts 
deze Raad, opgesplitst in een Nederlands
talige en Franstalige Raad, zou voor de 
aanwerving, selektie, benoeming én be
vordering van de rechters mogen instaan. 
Overigens zou de Hoge Raad ook bevoegd 
zijn voor het opstellen van examenpro
gramma's, voor de programma's van op
leiding en vorming en voor advies over de 
werking van het gerecht en de gerech
telijke organisatie. (evdc) 

7 november 1996 

^ü£^i^ 



O p 11 november 1918 kwam er een einde aan 

"de Grote Oorlog". Honderdduizenden, 

vooral jonge mensen, werden tegen hun wil 

meegesleurd in een spiraal van geweld. De vele 

soldatenkerkhoven in de Westhoek blijven een 

striemend litteken van deze waanzinnige oorlog. 

Naar jaarlijkse traditie vindt op Wapen-
stilstanddag ook te Diksmuide een vre-
deswake plaats. Met de pijnlijke gebeur
tenissen van de voorbije IJzerbedevaart 
nog vers in het geheugen krijgt deze 11 
november-herdenking dit jaar een extra 
betekenis. 

Worden op deze dag van "vrede" en 
"verzoening" ook in de Vlaamse beweging 
een teken van nieuwe hoop gegeven? 

KWATONCEN 

Het IJzerbedevaartkomitee stond de jong
ste jaren onder érg zware druk. Onder het 
motto „Lieg d'er maar op los. Er blijft toch 
altijd wat van over..." werd blijkbaar een 
sfeer van wantrouwen tegenover het IJ
zerbedevaartkomitee gekreëerd die niet te 
stuiten was. Dat dit uiteindelijk tot blinde 
haatgevoelens bij sommigen zou leiden 
was bijna onvermijdelijk! 
Er werd de jongste maanden kostbare tijd 
en geld verspild. Want wat men ook moge 
beweren, de huidige komiteeleden schat
ten de waarde van de IJzerboodschap érg 
hoog en vinden dat de IJzerbedevaarten 
nog steeds een belangrijke rol te vervullen 
hebben. Vooral omdat in de waanzin van 
„De Grote Oorlog" toch de oorsprong 
van het Vlaams emancipatiestreven hgt. 
Het IJzerbedevaartkomitee is de jongste 
jaren dynamischer geweest dan ooit te 
voren. De verjonging en vernieuwing die 
het doorvoerde was waardevol en deed 
nérgens, maar dan ook nérgens, afbreuk 
aan de traditie en werd zeker niet "ge

manipuleerd door mensen die niets met de 

Vlaamse beweging te maken hebben". Heel 
wat vernieuwingen zorgen ervoor dat de 
IJzerboodschap op een meer eigentijdse 
manier wordt gebracht. Een prachtige 
video-realisatie verduidelijkt voor jonge
ren de hele Ijzertragedie. Een werkgroep 
leerkrachten stelde voor het onderwijs 
lessenreeksen samen over het IJzerbede-
vaartgebeuren. De stijging van het aantal 
bezoekers en schoolreizen tijdens de af
gelopen jaren liegt er trouwens niet om. 
(Dit houdt echter geenszins in dat het 
IJzerbedevaartkomitee van de bedevaart
weide een soort "toeristisch attraktiepark" 

zou willen maken, zoals kwatongen in
sinueren). 

Krijgt het IJzerbedevaartkomitee terug de 
kans om verder te bouwen? Zijn sommige 
vooraanstaande mensen in de Vlaamse 
beweging bereid een stapje terug te zetten ? 
Kunnen sommige radikalen eens stoppen 
met de Vlaamse beweging enkel voor 
zichzelf op te eisen? De Vlaamse Front
soldaten hebben in hun rangen nooit het 
onderscheid gemaakt tussen goede en 
slechte Vlamingen. 

Misschien heeft het IJzerbedevaartkomi
tee ook zelf enkele "menselijke" fouten 
gemaakt? Of fouten tegenover sommige 
mensen? Misschien was het komitee ook 

niet altijd duidelijk genoeg? Maar het 
IJzerbedevaartkomitee is geenszins "een 
zelfbenoemd sektair kliekje, enkel over
tuigd van het eigen grote gelijk". 
Vanzelfsprekend worden in elke konflikts-
ituatie langs beide zijden fouten gemaakt. 
Maar de kwade trouw vanuit bepaalde 
hoek was onredelijk. Daartegen was geen 
kruid gewassen. 

Zijn de aanstokers van deze al jaren aan
slepende lasterkampagne, maar ook som

debat? Kan de sociale emancipatorische 
gedrevenheid van onze gemeenschap, met 
rechtvaardige ontvoogdende stromingen 
zoals die van de gebroeders Daens, of de 
sociale vrijheidsdrang van Vlamingen in de 
loopgraven tijdens de eerste wereldoorlog, 
geen inspiratiebron zijn om de zorg voor 

Kan 11 november 
verzoening brengen? 

mige Vlaamse leiders die deze hetze mee 
voedsel gaven in plaats van ze te on
derdrukken, niet dringend toe aan een 
gewetensonderzoek en een bezinningspe-
riode? Tijd voor sommigen om alles nog 
eens netjes op een rijtje te plaatsen? Tijd 
voor sommigen om wat af te koelen? 

SAMEN ZOEKEN 

Slagen we erin om op 11 november met 
alle goedmenende Vlamingen een nieuw 
signaal te leveren voor een ernstige en 
kritische bezinning rond onze opdracht? 
Krijgen we eindelijk ook in de Vlaamse 
beweging een algemeen maatschappelijk 

onze gemeenschap solidair aan te gaan? 
Samen zoeken naar mogelijke oplossingen 
vertrekkend vanuit een gedeelde bekom
mernis naar méér kleinschaligheid, méér 
demokratie, méér soberheid, méér samen
horigheid, méér burgerzin. 
Het IJzerbedevaartkomitee steekt op 11 
november nogmaals de hand uit naar alle 
demokratische Vlamingen om aan dit pro
gramma mee te werken. 
Zou het tevens niet zinvol zijn dat "ver
draagzaam" Vlaanderen, de sociale be
wegingen, de vredesbewegingen, enz. zich 
in alle openheid opnieuw bezinnen over 
hun relatie met de Vlaamse beweging en/of 

de IJzerbedevaart? Wordt het ook daar 
niet de hoogste tijd om de "progressieve" 
vooroordelen op te bergen? 
Misschien is 11 november dit jaar een 
unieke gelegenheid voor sommigen, in de 
Vlaamse beweging of erbuiten, om de 
draad weer op te nemen. Een enige kans 
om (toch nog) kennis te maken met enkele 
hoogtepunten uit het programma van de 
voorbije IJzerbedevaart. Een unieke ge
legenheid ook voor jongeren om op een 
serene dag als 11 november kennis te 
maken met de ware sfeer van Diksmuide 
en de IJzervlakte. 

Wapenstilstanddag 1996 is een uitdaging. 
De vraag is of de Vlaamse beweging erin 
slaagt op deze vredesdag ook vrede en 
verzoening in eigen huis te brengen. Ons 
lijkt het de moeite waard het te pro
beren. 

Krijgen we op 11 november in de Vlaamse 
beweging een hoopvol signaal zodat er 
terug onverstoord kan verder gebouwd én 
de bakens uitgezet naar de toekomst? 

Arnold Peeters 

(De auteur is lid van de algemene ver

gadering van het IJzerbedevaartkomitee) 

"Vlaamse 

vrienden, 

laat ons 

verzoening 

brengen." 
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De dagen tussen 1 en 11 november zijn 
dagen van ingetogenheid. Daar zit na-
tuuriiji< Allerineiligen, Allerzielen en Wa
penstilstanddag voor alles tussen. De eer
ste dagen van november spoedt iedereen 
zich naar het kerkhof of naar de be
graafplaats. Want echte kerkhoven rond 
de kerk zijn er nog weinig, en als ze er nog 
zijn, liggen ze op ontruiming te wachten. 
Om Riet-gelovigen te plezieren spreekt 
men graag van begraafplaatsen. Wie het 
iets plechtiger wil zeggen heeft het over 
de dodenakker. U kiest maar. 

# ACH ZO • 

Van Allerheiligen en Allerzielen Is dus nog 
enkel de gang naar de graven gebleven, 
als een nieuwe liturgie. En moest de herfst 
zich niet in natte duidelijkheid manifes
teren het zouden nog slechts welgeko-
men vrije dagen zijn. Of de vakantieweek 
waarvan de touroperators beweren dat 
wij ze zo dringend moeten vieren in de 
Dominicaanse Republiek. 
Als het Allerheiligen is lees Ik nog graag 

Slachtmaand 
Allerheiligen is het feest van de kerkhoven 
geworden, en van de krysanten. Want de 
hoogdag heeft zich van de kerk naar de 
begraafplaats verlegd. Allerzielen werd 
nog meer een s^geste/c/efeestdag. Vroe
ger was het de dag waarop „de zieltjes" 
die nog niet de status van heilig hadden 
bereikt via overdadig gebed de weg naar 
de eeuwige rust zouden vinden. 
In de kerk was het verschil zelfs aan de 
kleuren te merken, Allerheiligen vroeg wit, 
Allerzielen zwart. Maar geen mens, of hij 
moet een specialist zijn, weet nog waarom 
dat allemaal zo moest. 

eens een gedicht van Guldo Gezelle. Het 
Klndeke van de Dood uit de bundel Kerk
hofblommen, bievoorbeeld, 36 strofen 
lang, Gezelle op z'n best, een model
ballade waaraan velen zich hebben ge
laafd. Ook Paul van Ostaijen die van de 
Brugse dichter zei, ,,Plant, fontein die 
schiet!" Gezelle schreef het gedicht voor 
een jongen uit Roeselare, Constant De-
kiere. Gestorven aan een slepende 
ziekte. 
Het zijn nu de kerkhof-dagen waarop het 
seizoen van late nazomer naar voile herfst 
keert, met reeds een streepje winter aan 

de einder. Met jagers die met hun wis
pelturige honden over de lege velden 
dwalen, het geweer in aanslag. Met ko
nijnen en hazen die voor hun leven ren
nen, met fazanten die hun schitterende 
kleuren verbergen voor het genadeloos 
lood, 
11 november is nog zo'n dag Eigenlijk een 
feestdag, want herinnert aan het einde 
van een verschrikkelijke wereldoorlog. 
Maar wat een blijde herinnering zou moe
ten zijn, IS treuren over het failliet van de 
Vrede. 
Herinner u, lezer, de verkleunde oud-
strijders met hun verkleumde vanen aan 
het oorlogsmonument van uw dorp. Oude 
mannen waarvan wij vergaten dat zij 
jonge knapen waren toen ze de moer-
lemeie van de IJzer overleefden. 
De wereld heeft niet kunnen wachten tot 
ze allemaal dood waren om een nieuwe 
oorlog te beginnen. Van ondankbaarheid 
gesproken. 
Daarna hield het nooit meer op: Korea, 
Budapest, Vietnam, Biafra, Praag, Afga-
nlstan en Bosnië. En ik vergeet er vele. de 
koude, de vuile, de regionale oorlogen. En 
vandaag weer: In midden-Af rika. Want het 
houdt nooit meer op, zoveel is zeker! 
Niet toevallig staat bovenaan uw scheur-
kalender: november... slachtmaand... 

R.Asnius 
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TH* nkele maanden geleden sleepten S jonge juristen 

Lilde driejaarlijkse Emiel Van de Gucht-prijs in de 

wacht voor hun 'Proeve van grondwet voor 

Vlaanderen'. De Emiel Van de Gucht-Stichting zal 

volgend jaar uitpakken met een nieuwe geldprijs 

voor een Vlaamse vereniging. Wie is de man achter 

deze stichting f 

Emiel van de 

Gucht 
(midden): „Ik 

wil een 
socialer, een 

mooier, een 

onafhankelijk 

Vlaanderen." 

é 

Emiel Van de Gucht werd op 23 april 
1921 in Sint-Katarina-Lombeek, deelge
meente van Ternat geboren. „Het wes
telijk deel van mijn geboortedorp telde 
heel veel Fronters. Tijdens verkiezings
perioden durfden er geen andere partijen 
komen plakken. De gemeente lag niet zo 
ver van Aalst, vandaar dat het Daensisme 
bij veel mensen, ook bij mijn grootouders, 
een grote invloed had. Ook op mijn 
moeder, en zeker op haar twee broers, 
maakte dat een grote indruk. Vanaf mijn 
jeugd ben ik dus een zeer overtuigde, 
aktieve Vlaming. Wij kochten bv. het 
Vlaamsgezinde dagblad De Schelde en we 
staken dat ostentatief in de jaszak zodat 
iedereen het kon zien. Het Vlaams-na-

tionalisme, eerst de Fronters, later het 
VNV, had een grote invloed op de stu
derende jeugd." 

gezin had maar drie paar schoenen. Ze 
waren genoodzaakt om om de beurt naar 
de mis te gaan. Mijn moeder leerde een 
paar woorden Frans op school. Mijn 
vader leerde Frans in Namen bij het leger, 
maar hij heeft er wel een jaar straf voor 
gehad. Hij was altijd te laat: wanneer de 
anderen naar links draaiden, moest hij 

Ti-ouw aan de 
jeugdidealen 

FRANS 
Van de Gucht stamt niet uit een rijke 
familie, integendeel. „Mijn ouders waren 
zeer arme mensen die er veel voor over 
hadden om mij te laten studeren. Om een 
voorbeeld te geven: bij mijn moeder 
waren ze met zeven kinderen, maar het 

eerst kijken wat ze deden. Hij verstond in 
aanvang geen woord Frans. Later werd hij 
bouwvakker. Mijn ouders waren Vla
mingen met een groot sociaal gevoel. Die 
sociale invloed kwam van het Daensisme. 
Wij kenden heel wat mensen die Daens 
nog meegemaakt hadden." 

V laanderen heeft een blauwdruk voor een Grondwet. Het 
is een dikke turf geworden die zijn inspiratie vond bij 
vergelijkbare konstituties in andere federale staten. 

Proeve van Grondwet 
voor Vlaanderen 

Jan Clement, Wouter Pas. Bruno Seutin, 
Geert Van Haegendoren en Jeroen Van 
Nieuwenhove heten ze. Deze vijf juristen, 
de oudste is 39, de jongste amper 28, 
zullen waarsctiijnlijl< de geschiedenis in
gaan als zij die de basis legden voor een 
Vlaamse grondwet. In zijn toespraal< bij de 
prijsuitreil<ing was prof. Senelle biezonder 
lovend over het l<wintet. Hij noemde het 
werk een rijke informatiebron en 'alleszins 
een goed uitgangspunt voor een ernstige 
diskussie over de haalbaarheid en de in
houd van een Vlaamse grondwet'. De 
winnende inzending overtrof zijn 'stout
ste verwachtingen'. Waarover gaat het? 
Het boek is opgevat als een konkreet 
uitgewerkte grondwettekst. Naast dit 
tekstvoorstel worden in een algemene 
memorie van toelichting de uitgangspun
ten van de tekst besproken. Daarna wordt 
elk van de voorgestelde grondwetsarti
kelen bekommentarieerd. Binnen het 
werk zijn vier krachtlijnen te ontwaren: 
1) Het onderscheid tussen gemeenschap
pen en gewesten wordt principieel af
geschaft. Dit leidt tot een grotere door
zichtigheid en eenvoud van de federale 
strukturen. Een vergelijkbare vereenvou
diging wordt voorgesteld voor de andere 
deelgebieden. Dit lijkt op een overschrij
ding van het kader van de Vlaamse Grond

wet, maar de auteurs argumenteren dat, 
gezien Vlaanderen ook Brussel omvat, ook 
een onderzoek moet gedaan worden naar 
de Brusselse instellingen en naar de over
heden die bevoegd zijn in het tweetalige 
gebied Brussel-Hoofdstad. 
2) Waar mogelijk wordt de band tussen de 
Brusselse Vlamingen en de Vlamingen in 
het Nederlandse taalgebied verder in
stitutioneel verstevigd, Dit gebeurt onder 
meer door de Brusselse Vlamingen toe te 
laten rechtstreeks te stemmen voor het 
Vlaams parlement en niet via de Ne
derlandse taalgbroep van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad, zoals nu het geval 
is. Aangezien het grondgebied van de 
deelstaat Vlaanderen naast het Neder
landse taalgebied ook het tweetalig ge
bied Brussel-Hoofdstad omvat, is er voor 
Vlaanderen geen reden om de Brusselse 
Vlamingen institutioneel anders te be
handelen dan de andere Vlamingen. Deze 
werkwijze oefent geen invloed uit op de 
werking van de Brusselse instellingen. 
5) De bevoegdheden van de deelstaat 
Vlaanderen worden verder verstevigd. In 
de eerste plaats wordt de residuaire be
voegdheid overgedragen aan de deel
staten. Daarnaast kunnen nog bijko
mende aangelegenheden naar de deel
gebieden worden overgedragen. Er wordt 

eveneens voor gepleit de bestaande be
voegdheidsverdeling op een aantal pun
ten te verfijnen en meer 'homogeen' te 
maken. Bovendien wordt het financie
ringssysteem afgestemd op een grotere 
fiskale autonomie en verantwoordelijk
heid van de verschillende deelgebieden. 
Tenslotte wordt nagegaan in welke mate 
het solidariteitsstelsel tussen de verschil
lende deelgebieden rechtvaardiger en 
doorzichtiger kan worden gemaakt. 
4) Tot slot kan het hertekenen van de 
eigen Vlaamse instellingen worden aan
gegrepen als een gelegenheid om talrijke 
aspekten van de samenstelling en werking 
van de Vlaamse instellingen onder een 
demokratlsche loupe te nemen en des
gevallend wijzigingen voor te stellen. Deze 
wijzigingen komen op verschillende plaat
sen voor in het boek. Als één van de meest 
belangrijke wijzigingen mag de nauwe 
betrokkenheid van de frakties van het 
Vlaams parlement bij de vorming van de 
Vlaamse regering genoemd worden. 
Het werk bevat een 8-tal delen, onder
verdeeld in meerdere hoofdstukken. 

Blezondere aanbieding 
voor wij-rezers 
Proeve van Vlaamse Grondwet. 
Jan Clement, Wouter Pas, Bruno 
Seutin, Geert Van Haegendoren 
en Jeroen van Nieuwenhove. uitg. 
Die Keure - Brugge, 1996,353 biz. 
BoekhandelsprlJs: l.250,-fr. 

Exclusieve priJs voor wu-iezers: 
1.000,- fr , verzendingskosten In
begrepen. Aanvragen richten tot 
de wij-redaktle. 

Het Sint-Thomas-kollege, waar Van de 
Gucht voor onderwijzer studeerde, was 
één van de eerste volledig Nederlands
talige scholen. „Er heerste daar een zeer 
Vlaamse sfeer. Er bestond wel een dis
kussie tussen de aanhangers van het VNV 
en van het Verdinaso. Ik herinner me zeer 
goed dat tijdens één van de lessen iemand 
'Amnestie!' begon te roepen - voor welke 
amnestie weet ik niet meer want Borms 

was al vrij. Iedereen riep mee. Ons na
tionalisme was niet zozeer ideologisch, 
als wel een pleidooi voor het gebruik van 
het Nederlands. Bij het nemen van de bus 
naar de school weigerden wij bv. ons 
kaartje te betalen wanneer het werd uit
gereikt door een eentalige Frankofoon. 
Indien er dan kontrole kwam, liepen wij 
niet weg, maar zochten we de diskussie. 
Of bv. naar het voetbal gaan kijken met 
een pet op waarop de Vlaamse leeuw 
stond afgebeeld." 

STEM VLAAMS 

Emiel Van de Gucht zal zijn onderwij
zersdiploma niet te gelde maken. Na WO 
II geeft hij enkele weken les, maar wordt 
dan opgeroepen voor zijn legerdienst. Na 
afloop daarvan gaat hij in zaken. Hij 
zoekt en vindt een gat in de toeristische 
markt. Zijn drukke professionele bezig
heden verhinderen hem om voldoende 
vrije tijd te vinden om zich toe te leggen 
op de Vlaamse zaak. „Ik kon niet genoeg 
aktief zijn in de Vlaamse verenigingen. Ik 
steunde hen wel financieel, maar heb 
nooit aktief met hen meegewerkt. Voor 
de oorlog gebeurde dat wel. Zo heb ik 
ooit Franstalige naambordjes overschil
derd." Later, bij het napraten, vertelt Van 
de Gucht nog over een verkiezingsstunt 
waar hij het brein van was: een vliegtuigje 
met daarachter de boodschap 'Stem 
Vlaams'. 

In een oud interview met De Standaard 

staat dat Van de Gucht, toen hij ge
pensioneerd was, heimwee kreeg naar de 
idealen van zijn jeugd. Dat betekende 
nochtans niet dat hij vond dat hij aan die 
idealen tijdens zijn beroepsleven verzaakt 
had. „Ik ben tevreden dat ik mijn idealen 
trouw ben gebleven: het nastreven van 
een beter, schoner, mooier Vlaanderen. Ik 
wil niet brutaal zijn maar ze waren gericht 
tégen 'den Belgique'. 'Alles voor Vlaan
deren, Belgikske nikske'. Ik wil een so
cialer, een onafhankelijk Vlaanderen. 
Vlamingen moeten zichzelf kunnen zijn. 
Wij gingen van het standpunt uit: 'Ieder 
baas in het eigen huis'. 

NIEUWE PRIJS 

Van de Guchts suksesvolle beroepsak-
tiviteiten slorpen niet alleen veel tijd, 
maar ook een gedeelte van zijn gezond
heid op. In die mate zelfs dat Emiel besluit 
om een testament te laten opmaken. Hij 
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doet dat bij Paul Duels, geen onbekende 
in de Vlaamse beweging. In eerste in
stantie was het de bedoeling dat Van de 
Gucht bij zijn overlijden een legaat zou 
schenken aan de Vlaamse beweging. 
Daels brengt hem echter op een ander 
plan: waarom niet iets doen met on
middellijk effekt? De idee van een drie
jaarlijkse prijs, uitgereikt door de Stich
ting Emiel Van de Gucht, was enkele 
maanden later geboren. Onder meer 
Manu Ruys, Frans Van der Eist, Robert 

Senelle, Renaat Van Elslande enjan Crae-

ybeckx bevolken de organen van de stich
ting. In de stichtingsakte lezen we: 'De 
Stichting beoogt de algemene ontwik
keling en de volledige ontvoogding van 
onze Vlaamse Gemeenschap, ook te Brus
sel, onze hoofdstad.' De volledige ont
voogding betekent dus onafhankehjk-
heid? „Ik zou zeggen: met België als het 
kan, zonder België als het moet. Voor mij 
moet Vlaanderen niet absoluut een eigen 

staat worden. Als het zich zelf kan ont
wikkelen binnen een tweeledige Belgi
sche staat, dan is dat goed voor mij. Toen 
ik jong was, dacht ik daar nog anders 
over. Maar toen was de toestand ook 
anders." 

Naast de huidige Emiel Van de Gucht-
prijs, die een wetenschappelijke studie 
over een op voorhand bekend onderwerp 
bekroont, ziet vanaf 1997 een nieuwe 
prijs het licht. Het zal een soort van 
'kulturele Van de Gucht-prijs' worden, 
waarbij een vereniging uit de Vlaamse 
beweging bekroond zal worden om haar 
werk. De nieuwe prijs zal jaarlijks uit
gereikt worden en zal goed zijn voor een 
bedrag in de grootorde van enkele hon
derduizenden fr. Het moet de laureaat 
erbij helpen om zijn projekt te verwe
zenlijken. Nog twee verenigingen maken 
kans op de nieuwe prijs. 
De eerste prijs, voor een oorspronkelijke 
studie die op zoek gaat naar een zo ruim 

mogelijke autonomie voor het Vlaamse 
volk, wordt in 1990 uitgereikt aan een 
groep akademici van de K.U.Leuven rond 
grondwetsspecialist André Alen. De 
tweede keer blijft de geldprijs op de bank 
staan. De vraag was om een studie af te 
leveren over de integratie van Vlaanderen 
in Europa. Geen van de kandidaten had 
een ontwerp ingediend dat voldoende 
wetenschappelijk of origineel was. De 
Stichting wil dat de prijs een hoog aanzien 
geniet en kiest daarom op een rigoreuze 
manier de projekten die in aanmerking 
komen voor een eerste beoordeling. Het 
reglement bepaalt dat in de jury minstens 
één professor uit het vakgebied dient te 
zetelen. 

Dit jaar waren er drie voorstellen tot 
Vlaamse grondwet die de eerste schif-
tingsronde overleefden. Het idee van het 
onderwerp rijpte na verklaringen van o.a. 
Louis Van Velthoven en Eric Van Rompuy. 

Alen voegde daar aan toe: „„Vlaanderen 

kan zijn eigen instellingen regelen, met 

andere woorden zijn eigen gronddekreet 

opstellen." 

Heeft Vlaanderen eigenlijk wel nood aan 
een eigen grondwet? Van de Gucht meent 
van wel. „Als Vlaanderen ooit een be
paalde graad van zelfstandigheid bereikt 
- hetzij in Belgisch staatsverband, hetzij 
daarbuiten - dan is het normaal dat het 
een grondwet heeft. Zelfs in het fe
deralisme of konfederalisme heeft elke 
deelstaat het recht op een eigen grond
wet." 

Geert Vranken 

Van de Gucht 
bij de 

prijsuitreiking: 
„De besten 
hebben 
gewonnen." 

1 

Wat was nu precies de vraag van 1 mil
joen, uitgeschreven op 22 juni 1994? We 
tialen haar uit een toespraal< gehouden 
bij de uitreiking van de prijs op 17 sep
tember j.l. „De opzet is een duidelijk 
afgebakende Vlaamse Grondwet met 
klare opties, op te stellen. De voornaam
ste inspiratiebron en essentiële voedings
bodem is de kennis van het vergelijkend 
recht Inzake federalisme en het func
tioneren, anno 1994-95, van de federale 
staten zowel in als buiten Europa." Drie 
weerhouden werkstuicken werden voor
gelegd aan een jury die was samen
gesteld uit 6 professoren. Het voorstel 
ingediend door vijf jonge juristen kwam 
als beste uit de bus. Vier van hen zijn 
gewezen kabinetsmedewerkers. 

JOURNAAL 
Ook Vlaams Blok-senator Wim Verreycken 
diende een voorstel in. Het haalde het 
niet. Dat deed Mark Grammens in zijn 
Journaal besluiten: ,,Een equipe rond 
senator Verreycken van het Vlaams Blok 
had als eerste, en tot afschuw van de 
organisatoren ook ais enige, een 're
volutionair' ontwerp van grondwet voor 
de Vlaamse Republiek Ingediend met het 
doel de prijs te halen (...). Grote ont
reddering bij het Vlaamse establishment! 
Men kon toch de prijs niet uitreiken aan 
mensen van het Vlaams Blok, en men kon 
de prijs toch niet geven aan een ontwerp 
dat hoewei in alle andere opzichten wel
licht aanvaardbaar uitging van de 
Vlaamse onafhankelijkheid ('republiek').! 
Gevolg: vijf ex-kabinettards werden op
getrommeld om tegen betaling (...) nog 
gauw iets in eikaar te boksen (...). Het is 
bedroevend dat de heer Van de Gucht 
zich op zijn levensavond nog moet lenen 

tot partijpolitieke maneuvers van laag 
allooi om zijn geld kwijt te kunnen aan de 
Vlaamse zaak die hij hoopte te dienen." 
\Ne konfronteerden onze gesprekspart
ner met dit fijzinntg stukje proza. Prompt 
haalt hij alle inzendingen, waaronder Ver-
reyckens voorstel, erbij. Even denken we 
dat het een bijlage is, maar het blijkt het 
voorstel zelf te zijn. Goed 25 biz. bedraagt 
Verreyckens 'Denkspoor voor een 
Vlaamse grondwet'. De senator geeft een 
motivatie waarin hij stelt dat het 'zeker 
aangewezen' is „geen Grondwet op te 
stellen In federale zin. (...) Het aanreiken 
van een republikeinse grondwet die ui
teraard de volledige onafhankelijkheid als 
uitgangspunt neemt (•••>•" Hoe goed, 
juist of revolutionair ook: Verreycken ant
woordde niet op de vraag. Grammens 
had dat overigens ook begrepen. 

WETENSCHAPPELIJK? 
Journaal insinueert voorts dat Verreyc
kens voorstel niet alleen als eerste werd 
ingediend, maar ook als enige binnen de 
termijn. Van de Gucht bevestigt dat Ver
reycken, als eerste, al na vier maanden 
klaar was met zijn werk. Hij was evenwel 
niet de enige. „De termijn Is wel, op vraag 
van één van de kandidaten - de uit
eindelijke laureaten - verlengd. De eerste 
'deadline' was 31 december 1995, later 
verlengd tot 31 maart 1996. Binnen die 
tweede termijn werden nog eens 3 wer
ken afgeleverd. Bij het uitschrijven van de 
eerste wedstrijd werd de einddatum ook 
uitgesteld" zegt Van de Gucht. 
Verreycken antwoordde niet alleen naast 
de vraag ook zijn voetnotenapparaat, dat 
een indikatie kan geven van de weten
schappelijkheid gezien het een overzicht 
geeft van de geraadpleegde literatuur, is 

De vraag van 1 miljoen 
zeer summier. Het bevat welgeteld één 
noot: een verwijzing naar (wetenschap
pelijk gefundeerde?) 11 juli-toespraken 
gehouden door Luc Van den Brande en 
Louis Van Velthoven. Meestal is het ook zo 
dat het aantal voetnoten zich omgekeerd 
evenredig verhoudt tot de naam en faam 
van de wetenschapper. Bij iemand als 
pakweg een bejaarde Einstein zal men, 
gezien zijn kennis en ervaring, minder 
voetnoten aantreffen dan bij om het 
even welk beginnend wetenschapper. 
Deze teorie volgend, en in acht nemend 
dat zijn voorstel op vier maanden tijd 
klaar was, kan men niet anders dan be
sluiten dat Verreycken en zijn 'equipe' 
totaal en onterecht miskende superge
nieën zijn. Het zal de Slnjoren ook als 
muziek In de oren klinken dat Verreycken 
voorstelt om in het onafhankelijke Vlaan
deren de provincie Antwerpen gewoon 
opnieuw Brabant te laten heten. 

VERGOOID GELD 
Op onze vraag of het huidige winnende 
voorstel ook had gewonnen indien het 
was ingediend door mandatarissen, le
den of simpatisanten van het Vlaams Blok 
antwoordt Van de Gucht vastberaden: 
„Maar natuurlijk' Het is de jun/ die daar
over beslist. Wij, de mensen van de Stich
ting, beslissen daar niet over. Wij kenden 
die mensen die nu gewonnen hebben 
niet. Via het Vlaams parlement waren alle 
Vlaamse volksvertegenwoordigers, ook 
die van het Blok, overigens uitgenodigd 
op de prijsuitreiking, ik vraag meaf of dhr. 
Grammens de Proeve van Grondwet ge
lezen heeft. Zes grondwetspecialtsten 

vonden haar, onafhankelijk van elkaar, 
uitstekend, maar Grammens, toch in de 
eerste plaats een schrijver, vindt het werk 
'niet bijster inspirerend'. De zes hadden 
wel aanmerkingen op het winnende 
werk, maar vonden niettemin dat het kon 
dienen als blauwdruk, in tegenstelling tot 
wat Grammens beweert is er ook wel 
degelijk een jury-rapport. Eerst maken de 
jup/leden ieder apart een beoordeling. Als 
ze daarmee klaar zijn, zetten ze zich 
samen rond de tafel. Dit jaar werd de 
beslissing unaniem genomen. Tot slot: wij 
mochten van het Verbond van Vlaamse 
Akademici, in naam van een groot aantal 
Vlaamse stnjdverenlglngen waaronder 
het ANZ en de WB, een brief met ge
lukwensen ontvangen. Zo slecht zal de 
keuze dan wei niet zijn." 
Over het stukje van Grammens wil Van de 
Gucht nog het volgende kwijt en dringt 
aan om het te publiceren: „Ik heb zelden 
positieve stukken van Mark Grammens 
gelezen. Tot voor enkele jaren was ik 
overigens geabonneerd op zijn geschrif
ten. Ik ben dat nu niet meer om de 
doodeenvoudige reden dat ik ieder jaar 
zijn 'Jaarboek' bestelde. Het laatste heb ik 
vooraf betaald, maar ik heb het nooit 
gekregen, niettegenstaande ik meerdere 
malen erop heb aangedrongen. Ik heb 
dus niet alleen geld kwijtgespeeld aan de 
laureaten van dit jaar, maar dus ook aan 
dhr. Grammens zonder dat ik daar ooit 
iets voor in de plaats heb gehad. Hij heeft 
het ook niet terugbetaald. Dat mag je 
erbij zetten " 

(gv) 
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StAD EN WIJK 
Zelden wordt er nog gesproken over stedelijke ontwikkeling zonder 

dat daarbij gesproken wordt over verloedering, verval, sociale 

achterstelling, racisme,... De meeste bewoners van achtergestelde 

wijken zitten in een negatieve spiraal. In In de ban van stad en wijk 

houden, naast anderen. Pascal De Decker, Bernard Hubeau en 

Stefan Nieuwinckel een pleidooi voor een gewijzigde houding inzake 

stedelijke ontwikkeling. Het boek is een uitgewerkte versie van een 

vorig jaar gehouden studiedag over wijkontwikkeling. De auteurs 

halen in het werk aktuele voorbeelden aan uit binnen- en bui

tenland. In België werden reeds zgn. 'pilootprojekten' opgestart in de 

jaren '70. Maar die piloot raakte in koma, wordt cynisch opgemerkt. 

Ook in dit land bestaat ergoede wil maar gebrek aan kontmuiteit en 

BOEKEN 

versnippering van middelen over teveel aktoren fnuiken veel van die 

goede voornemens. Maar van een fatalistische houding willen de 

samenstellers van het boek niet weten. Daarom is dit goed 

gedokumenteerde boek niet alleen een klaagzang geworden, maar 

biedt het, middels bijdragen van werkers op het terrein, tegelijk 

oplossingen aan. 

c»Inde ban van stad en wijk. Pascal De Decker, Bernard Hubeau 

en Stefan Nieuwinckel. Uitg. EPO - Antwerpen, 1996,270 blz., 

998 fr. 

OOST-EUROPA 
In Oost-Europa in Europa. Eenheid in verscheidenheid gaan een 

aantal deskundigen in diverse maatschappelijk terreinen dieper in 

op recente ontwikkelingen in wat vroeger 'het Oostblok' heette. Het 

triomfalisme dat heerste na het neerhalen van de Berlijnse muur 

heeft immers al snel plaats geruimd voor ontgoocheling en vrees. 

Niet alleen voor de landen in kwestie gaan de ontwikkelingen 

bijzonder snel, ook voor West-Europa is één en ander moeilijk om 

volgen. 'Oost-Europa in Europa' is in deze een helpende hand om 

een beter zicht te krijgen op de problematiek, 

c» Oost-Europa in Europa. Eenheid in verscheidenheid. Pieter 

De Meyere (red.). Uitg. VUBPress - Brussel, 1996, 368 blz., 

1150 fr. 
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O m z'n tienjarig bestaan te vieren pal<t liet 
Provinciaal Museum voor Moderne Kunst 

te Oostende uit met een prestigieuze 
tentoonstelling. Een keure van werken getekend: 

Ensor, Permeke, Spilliaert, Delvaux, Magritte. 
Een uitstap naar Oostende waard, 

Van Ensor 
tot Delvaux 

Het Provinciaal Museum voor Moderne 
Kunst te Oostende heeft de bedoeling een 
zo volledig mogelijk beeld te geven van de 
moderne en hedendaagse kunstontwik
kelingen in Vlaanderen en Wallonië. In 
zowel het kollektie- als het tentoonstel-
lingsbeleid ligt de klemtoon duidelijk op 
de schilderkunst. Het was dan ook van
zelfsprekend dat dit jubileum gevierd 
werd met de presentatie van vijf be
langrijke kunstenaars die met hun werk 
een stempel hebben gedrukt op de evo
lutie van de moderne kunst in eigen land. 
De invloed van de vijf geselekteerde kun
stenaars strekt zich trouwens ook op het 
internationale vlak uit. De werken van 
Ensor, Spilliaert, Permeke, Magritte en 
Delvaux blijven zich meer dan ooit in
ternationaal verdedigen en moeten zeker 
niet onderdoen voor moderne kunst
getuigenissen uit andere landen. 

VIJF TOPPERS 

De tentoonstelling Van Ensor tot Delvaux 

biedt een schitterende selektie van meer 
dan veertig kwalitatief hoogstaande wer
ken van elke artiest. De keuze gebeurde 
volgens de normen van de eigenheden 
van de kunstenaars. Er werd duidelijk niet 
gestreefd naar volledigheid maar naar 
topkwaliteit en karakteristieke situering 
in de kunstgeschiedenis. 
De vijf geselekteerde exposanten hebben 
elk op hun eigen manier bijgedragen tot 
het ontstaan van nieuwe stijlbewegingen, 
die in de loop van onze eeuw grote 
kunsthistorische opvattingen en veran
deringen hebben teweeggebracht. Zo kan 
James Ensor onbetwist beschouwd wor
den als een grondlegger van de moderne 
kunst, en dat niet alleen in eigen land. Hij 
was inderdaad een voorloper op heel wat 
stromingen uit de 20ste eeuw. Denken we 
daarbij slechts aan het expressionisme en 
zelfs dadaïsme en surrealisme. De Duitse 
expressionisten van Die Brücke en daarna 
van Der blaue Reiter werden sterk door 
Ensor beïnvloed. Veel later, in de jaren 
vijftig en zestig, zullen ook de Cobra
kunstenaars zich nog steeds laven aan de 
pikturale excessen en de volksgebonden 
inspiratie van Ensor. Strikt genomen lo

pen er zelfs kunsthistorische lijnen van 
Ensor naar de Neue Wilden in Duitsland 
en de Transavanguardia in Italië. 
Specifieke tentoonstellingen over het 
Vlaamse expressionisme hebben vol
doende aangetoond dat de Vlaamse kun
stenaars in deze stijlrichting zeker niet 
internationaal achterna hinkten, maar 
precies meeroeiden op de internationale 
stroom van deze nieuwe vervoering. Con

stant Permeke was hiervan een typische 
vertegenwoordiger, met zijn ruige voor
stelling van de menselijke realiteit, zijn 
uitgesproken landelijk en labeurig milieu, 
gewikkeld in een dagelijkse strijd om het 
naakte bestaan, dit alles gezien vanuit de 
intuïtie en de expressieve gevoelswereld 
van de kunstenaar. 

Tegenover dit gevoelsmatige denken 
stond dan het conceptuele schilderen van 
Leon Spilliaert. Met zijn uitschildering 
van visioenen, waarin hij op introverte 
wijze de werkelijkheid wist te benaderen, 
ging hij het surrealisme vooraf. Ook zijn 
transparante schilderswijze wordt steeds 
meer gewaardeerd, omwille van het 
vluchtige karakter, waardoor als het ware 
de werkelijkheid vervangen wordt door 
een vage herinnering. 

VROUWELIJK NAAKT 

Daarnaast is er Paul Delvaux, die zijn 
onderwerpen steeds op een erg poëtische 
wijze benadert. Mytologie en droom
beelden zijn de belangrijkste gegevens in 
zijn oeuvre. Steeds worden statige, hi
ërarchische, stereotype vrouwen, meestal 
naakt, in teaterachtige dekors opgevoerd. 
Door het samenbrengen van diverse 'sub
jecten' bouwde Delvaux een onlogische 
wereld op, vol mysterie en poëtische 
geladenheid. Zijn oorspronkelijke archi-
tektuuropleiding blijkt telkens opnieuw 
in zijn archaïserende ruïnelandschappen. 
Die manier van werken gaat vooraf aan 
de huidige postmodernistische artistieke 
belangstelling voor allerlei architektoni-
sche sierelementen. 

Ook in het werk van René Magritte, dat 
vroeger dan Delvaux gegroeid is uit de 
metafysische schilderkunst van de Chi-
rico, vinden we een gelijkaardige be-

James Ensor (1860-1949). René Magritte (1898-1967) 

Leon Spilliaert (1881-1946). 

Constant Permeke (1886-1952). 

langstelling voor het onlogische en het 
mysterieuze. Vanaf 1924-25 evolueerde 
Magritte duidelijk in surrealistische rich
ting. Door zijn cerebrale invalshoek, ont-
wrikte Magritte het surrealisme aan de 
dominantie van 'paus' André Breton. In 
ieder schilderij ondervraagt Magritte het 
beeld (het voorwerp) en brengt het in een 
onlogisch verband, waardoor een pro
bleem gekreëerd wordt, dat opnieuw 
dient onderzocht te worden, en zo bij 
herhaling. De banale werkelijkheid van 
zijn dagelijkse omgeving kreeg bij hem 
een ver- en be-vreemdende betekenis. In 
die zin is hij duidelijk een beïnvloeder van 
de latere conceptuele kunstenaars. De 

Paul Delvaux (1897-1994). 

absurde wereld van Magritte staat in 
dienst van het mysterie. Uit dit biezon-
dere oeuvre komt Magritte telkens te 
voorschijn als een origineel en erg spi
ritueel denker. 

ZOVEEL MOOIS 

Deze grote tentoonstelling is een uiter
mate waardige kwaliteitsmanifestatie. 
Men kan blijven diskussiëren over leem
ten, overbodigheden, minder ideale pre
sentatie, enz. Dit alles doet zeker geen 
afbreuk aan de unieke samenkomst van 
zoveel kwaliteit en vooral zoveel moois, 
waarvan vele topwerken uit partikulier 
bezit nu uitzonderlijk te bezichtigen zijn. 
Heel wat is onmiddellijk herkenbaar of 
algemeen gekend, maar toch biedt deze 
tentoonstelling nog vele verrassingen en 
nieuwigheden. Zeker niet vergeten te 
gaan kijken! 

Dirk Stappaerts 
c» Van Ensor tot Delvaux. In het Pro

vinciaal Museum voor Moderne 

Kunst, Romestraat 11 te 8400 Oos

tende. Tot 2 februari 1997. Dagelijks 

van 10 tot 18u. Gesloten op maandag 

en 1 januari. Toegangsprijs: 300 fr.; -

ISj en 65+ 200 fr.; groepen van 15 

pers. 200 fr.; -12j. en geharuiikapten 

gratis. 

Katalogus: 1.200 fr. Info: 

059/56.45.99. 
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De voorbije maanden werd meermaals 
geprotesteerd tegen de geplande aanleg 
van een nieuwe bovengrondse 380 kV-
hoogspanningslijn tussen Zedelgem en 
Izegem. De VU heeft hiertegen zowel in 
de Westvlaamse provincieraad alsm het 
Vlaams parlement fel geprotesteerd. 
Naar aanleiding van een debat over het 
energiebeleid in de kommissie Ekonomie 
stelde Jean-Marie Bogaert hieromtrent 
nogmaals vragen aan minister Eric Van 
Rompuy. 

De VU-volksvertegenwoordiger stelde 
dat het absoluut onaanvaardbaar is nog 
nieuwe hoogspanningslijnen boven
gronds aan te leggen en wel om volgende 
redenen: 

1. voor de volksgezondheid: zolang er 
geen absolute zekerheid is over de vraag 
of langdurig verblijf onder een hoog
spanningslijn al dan niet kanker ver
oorzaakt is het onaanvaardbaar nieuwe 
lijnen aan te leggen boven woonzones; 

2. de visuele vervuiling in een regio die 
belangrijke inkomsten verwerft uit toe
risme is te groot; 

3. de natuurvervuiling die toegebracht 
wordt aan het landschap is onaanvaard
baar; 

4. de schade die aangebracht wordt aan 

Hoogspanningslijn 
zedelgem-izegem 

moet ondergronds 
het vogelbestand (jaarlijks vliegen dui
zenden vogels zich te pletter tegen de 
hoogspanningskabels) en de gevolg
schade die deze neerstortende vogels ver
oorzaken bv. boven tuinbouwbedrijven 
(gewassen, serres, enz.) wordt door nie
mand vergoed. 

In zijn antwoord stelde de minister dat 
380 KVolt-lijnen zoals die van Zedelgem 
naar Izegem om technische redenen niet 
ondergronds kunnen aangelegd worden. 
Vandaar dat hij zam omgebouwd worden 
naar 150 kVolt. In het kader van de 
opmaak van het Ruimtelijke Struktuur-
plan Vlaanderen heeft de Vlaamse re
gering dit standpunt nu ook tot het hare 
gemaakt. Ze nam de principiële beslissing 
dat de lijn Zedelgem-Ardooie-Izegem on

dergronds dient aangelegd te worden. Dit 

geldt eveneens voor het trajekt Nieuwege-

Zedelgem. De totale lengte van het bo
vengronds 150 kV-net mag bovendien 
niet meer worden uitgebreid. 

J.M. Bogaert 

Jean-Marie Bogaert dankte de minister en 
zei verder waakzaam te zullen toezien dat 
deze principes ook effektief zullen wor
den toegepast. 

waasiand iaat Brussel niet los! 
Op uitnodiging van de A. Verbruggen-
kring en het Dosfel-Instituut kwam Sven 
Gatz, lid van de Brusselse Hoofdste
delijke Raad naar Sint-Niklaas in het 
lokaal Steenstraete om er zijn Aktieplan 

voor Brussel voor te stellen. 
Hij schetste hoe de Brusselse instellingen 
werken. In de Hoofdstedelijke Raad vor
men de Vlamingen een minderheid van 
10 op 65, maar in de Brusselse Regering 
hebben ze wel twee ministers en een 
staatssekretaris. In de 19 gemeenten is het 
voor de Vlamingen op gebied van me-
dezeggingschap een ramp. Wat de be
volking betreft is de achteruitgang van 
Nederlandstaligen en van de ranstalige 
Brusselaars opvallend. De Europese en 
andere vreemdelingen vormen er 30% 
van de bevolking. 
De Belgen zijn veelal ouder dan 50, 

terwijl bij de jongeren 1 op 2 Turk of 
Marokkaan is. Dit heeft te maken met het 
verlaten van de stadskernen, zoals het 
ook in Gent en Antwerpen gebeurt, door 
de oorspronkelijke bevolking. 
Opvallend is de bestendige stijging van 
het aantal leerlingen in het Nederlands
talig onderwijs, die zich ook stilaan door
zet naar het secundair. Deze is vooral te 
danken aan de toename van buitenlandse 
kinderen en kinderen uit taalgemengde 
gezinnen. Vanzelfsprekend stelt dit hoge 
eisen aan de leerkrachten en vraagt het 
speciale financiële middelen. Maar het is 
een waarborg voor het behoud van het 
Nederlands in Brussel. 
Een grote handikap voor de Vlaamse 
regeringsleden vormen de voornamelijk 
Franstalige media. Het kiesgedrag van de 
oudere Brusselaars blijft traditioneel 

stemmen op gemengde lijsten en niet op 
een Vlaamse lijst. 

Het aktieplan is er dan ook op gericht de 
Vlamingen hun aandeel te geven in het 
bestuur, de Nederlandstalige kuituur te 
beschermen en te versterken en de kwa
liteit van het onderwijs te handhaven. 
De ekonomische sterkte van de Vlamin
gen is een troef die uitgespeeld kan wor
den om de Franstalige Brusselaars aan te 
trekken, maar een specifiek huisvestings
beleid moet ook meer Vlamingen naar 
Brussel brengen of in Brussel houden. 
Een geanimeerde diskussie volgde op de 
uiteenzetting. 

c» Waaslanders die het aktieplan willen 

aanvragen kunnen zich richten tot het 

Instituut Lodewijk Dosfel, Omwen

telingsstraat 13 te 1000 Brussel 
(02/219.25.00). 

De regionale vu-krant 

11.11.11 
Toen wij op 20 oktober mee opstapten In de stille, witte 
betoging tegen de kindermishandeling van bij ons, 
moesten wij noodgedwongen denken aan die miljoenen 
kinderen in de Derde Wereid die sistematisch worden 
uitgebuit, mishandeld en vermoord via de uitwassen van 
het kapitalisme en de georganiseerde misdaad. Minstens 
75 miljoen kinderen werken als slaafjes in tapijtwe
verijen, steenbakkerijen en textielwerkplaatsen Zij pluk
ken thee, poetsen schoenen of raken In de prostitutie 
verzeild. 
Uit de Daensfllm herinneren wij ons het jongetje dat als 
een hondje tussen de weefgetouwen moest lopen tot 
het er per ongeluk zijn jonge leven bij inschoot. Bij ons JS 
dat nare geschiedenis van honderd jaar geleden. In 
Afrika, Azië en Zuid-Amerika duurt deze schande voort 
tot vandaag In 1995 stierven in de Derde Wereld dertien 
miljoen kinderen jonger dan vijf jaar. De grote meer
derheid had met eenvoudige middelen gered kunnen 
worden. Want er Is genoeg voor iedereen op deze 
aardbol; alleen is het slecht verdeeld. Zo verdienen 358 
superrijke families evenveel als twee miljard minder 
fortuinlijke mensen. De basketvedette Michael Jordan 
krijgt jaarlijks 800 miljoen frank om reklame te maken 
voor de sportschoenen van Nike. De arbeiders in In
donesië die deze sportschoenen maken, krijgen 54 fr. 
voor een werkdag van tien uur. Ook hun kinderen 
moeten werken om te overleven, indien Nike 3,5 pro
cent van zijn reklamebegroting zou spenderen aan een 
betere vertoning van zijn tienduizenden arbeiders dan 
zouden zij meteen een dubbel tn komen hebben. Maakt 
ons dat met opstandig of menen wij ook dat het onrecht 
In de Derde Wereld niet onze verantwoordelijkheid is ' 
Door ons Westerse levensstijl doen ook wij mee aan deze 
hemeltergende schande. Om die scheefgegroeide si
tuaties recht te trekken, heeft 11.11 l l politieke, mo
rele en uiteraard ook financiële steun nodig Daarom 
gaan wij voor de zoveelste keer de straat op met de deur 
aan deuraktie van het NCOS. Wie zelf niet mee kan, 
verzoeken wlj gul te geven voor de zinvolle projekten 
van het NCOS waarvan het Vlaams Internationaal Cen
trum (VIC) een van de betere nlet-goevernementele 
organisaties is. Niet om ons geweten te sussen, maar om 
er als leden en simpatisanten van een rechtvaardig
heidsparty ten gronde iets aan te doen. 
,,Nlke" was het laatste woord dat de eerste mara-
tonloper Pheldippides uitriep toen hij in 490 vóór onze 
tijdrekening van Marathon naar Athene liep om er de 
zege van de Atheners op de Perzen aan te kondigen en 
uitgeput dood te vallen. Wanneer zullen wij ooit de 
overwinning van het goede op het kwade mogen 
vieren? 

iati Cautfron 
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Kerst-inn 
Domein Kelchterhoef 

Op zondag 22 december zal heel Domein 
Kelchterhoef overgoten worden met een 
prettige kerstsfeer. Een grote, versierde 
kerstboom, kerstmuziek en kerstman zijn 
vanzelfsprekend van de partij. 
Vanaf 14u. start de kerstmarkt. Een 
standplaats van 5 lopende meter kost 300 
fr. Voor een standplaats van 4 lopende 
meter, voorzien van een overdekt kraam
pje met achterzeil en verlichting betalen 
de deelnemers 1.000 fr. Handelaars be
talen 300 fr. per lopende meter. 
Zoals het een goede kerstmarkt betaamt 
zullen ook de standjes met Glühwein en 
andere warme dranken niet ontbreken. 
Ook aan hongerige magen is gedacht. In 
een verwarmde tent zullen de 'Lustigen 
Egerlander' uit Houthalen-Helchteren 

een optreden verzorgen. Ter afsluiting 
van de dag komt ookjacques Vermeire een 
kerstboodschap brengen. 
Aanvang: 14u. Volwassen betalen 100 fr. 
toegang, kinderen tussen 6 en 14 halen 75 
fr. uit de beurs, kinderen beneden de zes 
jaar mogen gratis binnen. 
Daags voordien heeft er op hetzelfde 
domein, in dezelfde verwarmde tent ook 
een ruilbeurs plaats. Flippo's, prentkaar-
ten,... Aspirant-ruilers betalen 200 fr. per 
tafel van 0,6 bij 1,3 m. De ruilbeurs gaat 
door van lOu. tot 17u. 

c» Inlichtingen over ruilbeurs of kerst-

inn: Domein Kelchterhoef, Kelchter-

hoefstraat 9, 3530 Houthalen, tel. 

089/38.32.33, fax 089184.12.06. 

'StilzwUgende' 
oppositie te Asse 

Omdat burgemeester Bert De Keersmae-
ker de gemeenteraad meer en meer ge
bruikt als stemmachine zonder dialoog
mogelijkheden en met het steevast af
wijzen van alle opbouwende voorstellen 
van de minderheid, is de strategie van het 
Kartel veranderd. Het kartel bestaat uit 3 
VU'ers (Moniek De Vis, Miei Saeren en 
Etienne Keymolen), 1 SP'er (André van 
Droogenbroeck) en 1 onafhankelijke 
(Waker Roesems). 

Het Kartel bereidt de gemeenteraad 
schriftelijk voor, schrijft bij elk agen
dapunt zijn kommentaar en zijn stem-
houding maar weigert nog één woord te 
zeggen tijdens de zitting. Deze nota wordt 
voor de zitting aan alle raadsleden, pers 
en publiek overhandigd. 

BORDJES 

Omdat de gemeentesekretaris de vorige 
stemming van september, die hem ter 
plaatse schriftelijk werd medegedeeld 
niet heeft opgenomen m de notulen, legt 
het Kartel klacht neer bij de goeverneur. 
Daarenboven stelt het Kartel zich ook 
formalistisch op door voor elk agen
dapunt van de gesloten zitting de schrif
telijke stemming te eisen, een werkwijze 
die voor de oktoberzitting twee uur heeft 
geduurd tot grote ergernis van de raads

leden van de meerderheid en hun kol-

legeleden. 
De stemmingen in de openbare zitting 

gebeurt voor het Kartel door het omhoog 

houden van bordjes, waarop ja, neen of 
onthouding geschreven staat. 

(ek) 

Hilde Houwen 
leidt FVK-
Rodenbachfonds 
De Raad van Beheer van het FVK-Ro-
denbachfonds heeft mevrouw Hilde 
Houwen met eenparigheid van stem
men benoemd tot direkteur van het 
Rodenbachfonds en dit in opvolging 
van Frank Seberechts. 
Als Vlaams-nationaal kultuurfonds pro
beert het FVK-Rodenbachfonds, dat in 
heel Vlaanderen een honderdtal 
Vlaamse Kringen groepeert, struktuur 
te geven aan het Vlaams-nationaal ver
enigingsleven. 
Hilde Houwen is reeds een zestal jaar 
werkzaam als edukatief medewerker 
op het Algemeen Sekretariaat te Cent, 
een funktie die zij nu gekombineerd zal 
zien met dat van stafmedewerker en 
het direkteurschap. 
Naast Hilde Houwen maken tevens 
deel uit van het Nationaal FVK-sekre-
tariaat: Jean-Pierre Roosen, Linda 
Weymiers, Isabelle Dekeyser en Ines 
van den Bossche. 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 9 nov. WIEZE: St.-Maartensfuif 

in zaal Cildenhuis, Aalstersestraat te Wieze 
(Lebbeke). inkom 100 fr, metVUJO-lidkaart 
60 fr. Slaapgelegenheid (luchtmatras mee
brengen!) is voorzien. Afhaling aan station 
Dendermonde: tel. naar Carta Peelman 
(052/47.52.20, na 16U.30). Org.: VUJO-Waas 
& Dender. 

Ma. 11 nw. DENDERMONDE: Met 
de bus naar IJzermonument, om gebeds
wake bij te wonen van de viering van de 
wapenstilstand 14/18. info: Jo Willems, 
Hopveld 11, 9255 Buggenhove (33.54.86). 
Org.: vu-arr. Dendermonde. 

Ma. 11 nov. CENT: viaams-nati-
onale 11 november-herdenking. Om 
14U.30: mis in de kerk St.Jan-Baptist, Bis-
scho Segherslein, met het koor van de 
familie De Smedt uit Lede. Om I6u.30: 
akademische zitting in Centrum Reinaert, 
Reinaertstraat 26. Met toespraak door ere-
senator Oswald Van Ooteghem. 

Vr. 15 nov. SINT-AMANDSBERG: 
Anekdoten uit de Senaat door ere-senator 
Oswald Van Ooteghem. Om 20u. in kul-
tuurcentrum De Vlier, Groot Begijnhof, Sint-
Amandsberg. Toegang gratis. Org.: Dr. 
Goossenaertskring st.Amandsberg i.s.m. 
FVK-Rodenbachfonds. Info: Jan Ritzen 
(09/228.45.12) 

Za. 16 nov. CENTBRUCCE: Uitrei
king Torenwachtersprijs '96 aan prof. Eric 
Defoort. Om 15u.30 in Dienstencentrum 
Gentbrugge, Braemkasteelstraat 39. Lau
datio door dr. F.J. Verdoodt. Org.: Dr. Goos
senaertskring Centbrugge-Ledeberg. info: 
09/231.19.41. 

Di. 19 nov. NINOVE: [}eskundige 
uiteenzetting over „Erfrecht", door mevr 
Danny Simons (Centraal Sekr Antwerpen). 
Dit tussen de koffie en de koeken door 
Aanvang om 14u.30 in het buurthuis De 
Pallieter, Smid Lambrechtstraat te Outer 
Org.: VWG-Ninove. 

WO. 20 nov. CENT: Eric DefOort 
over 'Het klauwen van de historicus'. Om 
14U.30 in zaal 6.25 van RUG {6de verdie
ping), Blandijnberg 2. Toegang 100 fr Leden 
FVK, Rodenbachffonds, WVG en Sneysens: 
50 f r Org.: Seniorenakademie Gent. info; 
09/230.72.87. 

WO. 20 nov. SINT-AMANDSBERC: 
Cespreksavond over AIDS. Om 20u. in zaal 
Sint-Elooi, Antwerpsesteenweg te Sint-
Amandsberg. Sprekers: Vic Anciaux en 2 
deskundigen. Vrije toegang. Org.: VU-SInt-
Amandsberg. 

za. 23 nov. StNT-NIKLAAS: Kaas- en 
Wijnavond met gastspreker Geert Bour
geois. Om I9u. in zaal „Nectar", Drieko
ningenstraat 48. Inschrijving: 550 fr Org.: 
A. Verbruggenkring, J.P. Maes, Dr Verdur-
menstraat 10 (03/776.51.30). 

za. 23 nov. LEBBEKE: Nacht van 't 
Wielebelleke. Bal vanaf 2lu. in zaal wie-
zehof te Wieze. Danny Davis & The Boys 
spelen ten dans. Kaarten bij Willy Bosman 
(052/35.48.62). Org.: VU-Groot-Lebbeke. 

Zo. 24 nov. ZOTTEGEM: Jaariijkse 
herfstwandeling van VU-Zottegem. Wan
delroute langs Godveerdegempad (ca. 7,5 

km). Vertrek aan de kerk Codveerdegem 
om 14u 30. Bij aankomst een drankje aan
geboden door VU-Zottegem in Gasthof Er-
wetegem. 

Dl. 26 nov. DRONGEN: Video-voor-
dracht met Nora Tommelein over de Vrou-
wenkonferentie in Peking, gevolgd door 
gespreksronde over vrouwenrechten met 
Luce Billion (Amnesty International). In Be
zinningscentrum De Oude Abdij, Studio C, 
Oude Abdijstraatte Drongen om 20u. Inkom 
100 fr, FW-leden gratis. info: 
09/223.38.83. 

Za. 30 nov. SINT-CiUiS-WAAS: 
Volksunie-Bat in aanwezigheid van Kris Van 
Dijck. m zaal 't Palet. Kerkstraat 58 te Sint-
Gillis. Deuren: 21u. Toegang lOOfr org.: VU-
Groot-smt-Gillis. 

vr. 15 dec. SINT-AMANDSBERC: 
Spreekbeurt door historikus waiter Luyten 
en pariementslid Geert Bourgeois over de 
Vlaams-Baskische relaties. In zaal St.-Elooi, 
Antwerpsesteenweg. Info: Ruebens 
(09/228.81.16) of Walter Luyten 
(05/482.11.93). 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 7 nov. GISTEL: Volksvertegen

woordiger (Jeert Bourgeois spreekt over de 
huidige malaise bij het gerecht en de wer
king van de Kamerkommissie Justitie. Om 
20u. in zaal Uylenspiegel, Stationsstraat 85. 
org.: vu-Gistel i.s.m. VCLD. 

DO. 7 nov. BRUGGE: Elsie De Raedt 
„In de naam van de roos. Om 15 u. in De 
Gulden Spoort, 't Zand 22 te Brugge. Org.: 
Informativa. 

DO. 7 nov. IZEGEM: Prof. Josse Van 
Steenberge (rector uiA) over „voorbij de 
werkloosheid ". Om 20u. in de Plantijnzaal 
van de stadsbfblioteek. Org.: VSVK; 

za. 9 nov. BRUGGE: Onthulling her-
inneringssteen v.d. 4 Brugse slachtoffers 
van 20 mei 1940 in Abbeville. Samenkomst 
aan de toegang tot het Bourgoensche 
Cruyce, Woilestraat 35 om I5u. Onthul
lingstoespraak door de laatste getuige, 
Gaby Lijnkamp-Warris. 

zo. 10 nov. KORTRIJK: Jaarttjkse 
kransneertegging. Om 19u. stille optocht 
naar het monument van de gesneuvelden 
oop de Grote Markt. Vertrek anaf St.-Mr-
chielsplein. Om 19u.30: gezellig samenzijn 
in het „Centrum", Graanmarkt. Org.: VOS-
Kortrijk. 

01. 12 nov. BRUGGE: Diavoorstel
ling door Guido Burggraeve over „Prachtige 
en unieke opnamen van fauna en flora van 
de Pyreneeën", vanaf I4u. in de Magda-
lenazaal. Violierstraat 7. Org.: WVG-
Brugge. 

WO. 13 nov. TiELT: Zin en onzin van 
onwikkeiingssamenwerking, met dr Mich 
Van Opstal (AZC). Om 20u. in kelderteater 
Malpertuus, Srnt-Michietstraat 7. Toegang 
80 f r Abos gratis. Org.: Vander Plaetsekring 
Tielt. info: Hilde Houwen (051/40.42.94). 

Do. 14 nov. TIELT: Derwish Fero en 
Ilse Vanwambeke over de Koerdische kwes
tie. Om 20u. in CC Gildhof. Inkom gratis. 
Org.: VU-Tielt. 

Dl. 19 nov. BRUGGE: Namiddag-
uitstap met eigen wagens naar Blanken
berge, bezoek „Sea-Ufe Centrum". Om 
14U.15 veramelen Parking Centrum. Org.: 
WVG-Brugge. 

WO. 20 nov. IZEGEM: Lic. Els ver-
meersch over „van Ensortot Delvaux". Om 
20u. in de Plantijnzaal van de Stadsbibll-
oteek. Vooraf aanmelden (051/30.10.39 of 
051/30.26.70). Org.: VSVK. 

vr. 22 nov. MEULEBEKE: Jaak Van-
demeulebroucke over ,,Het vlees is zwak". 
Om 20u. in zaal De Been Markt te Meu-
lebeke. Org.: Vlaamse vriendenkring Meu-
lebeke. mfo: Hilde Houwen: 051/40.42.94. 

7 november 1996 



Vr. 22 nov. IZECEM: Geert Bour
geois over ,,De hervorming van het ge
recht". Om 20u. in de Plantynzaal van de 
izegemse Openbare Biblioteel< ingang Wol-
venstraat). Org.: Dosfel-izegem. 

2a. 25 nov. IZECEM: Groepsbezoek 
aan de tentoonstelling ,,Van Ensor tot Del-
vaux" in het PMMK-Oostende. Vertrek uit 
izegem om I4u.. Een week vooraf aan
melden (051/30.10.39 of 051/30.26.70). 
Org. VSVK. 

WO. 27 nov. BRUGGE: Antoon De-
zutter over „Reusverhalen en humor". 
Vanaf I4u. in de Magdalenazaal, Violiers
traat 7 te Brugge. Org.: VWG-Brugge. 

vr. 29 nov. GISTEL: Ledenfeest van 
vu-Gistel in zaal de Reisduif. 

Do. 12 dec. IZECEM: Mark Gram
mens over „Europa tussen Amerika en Rus
land". Om 20u. in de bar van de Stedelijke 
Akademie voor Muziek en Woord, Kruis
straat 15. Org.: VSVK. 

ANTWERPEN 
Do. 7 nov. ANTWERPEN: FW-prOV. 

Antwerpen bezoekt Vlaams parlement met 
gid. Samenkomst om I3u.50 ingang par
lement, Leuvenseweg 27 te Brussel of op 

: perron van Antwerpen Centraat voor trein 
van 12U.45, of Berchem-station I3u.20. 
info: José Verbruggen 03/666.57.77. 

Vr. 8 nov. KAPELLEN: Fietstocht 
van FW-Kapelten. Vertrek om 9u.15 aan 
station van Kapellen, info: Christel 
664.07.57. 

Za. 9 nov. LIER: 3de Spaghetti-
avond: afgelast. 

Ma. 11 nov. ANTWERPEN: Vlaamse 
Vredesmis, om I0u.30 In de katedraal te 

' Antwerpen. Met herdenking van deken 
. Omer Hamels, Berten Fermont. Nestor Ge

rard, Joris Kennes, Flentle de Gezelle en Max 
Wildiers. 

Dl. 12 nov. BERLAAR: Publieke zït-
1 ting van de gemeenteraad om 20u. In het 
, Gemeentehuls, Markt, 1ste verdieping, info 

bij schepen waiter Luyten (03/482.11.93). 
Dl. 12 nov. ANTWERPEN: Ge-

spreksavond met Vlaams volksvertegen
woordiger en UG-prof Chris Vandenbroeke 

, over,,Wie heeft morgen nog een baan? Een 
I perspektief voor de toekomst". Om 20u. in 

lokaal R-231 van de UFSIA, Rodestraat 14. 
, Org.: VUJO-UA i.s.m. VUJO-arr Antwerpen 
. en VCLO. 

vr. 15 nov. KAPELLEN: „Over god, 
, engelen en heiligen", door een lid van de 
j Geünieerde Loge van Theosofen. Om 20u. in 
, CC De oude Pastorij, Dorpstraat 45. Inkom 
' leden 50 f t , niet leden 100 fr. 

j za. 16 nov. BOECHOUT: VUJO-fUlf 
Boechout-Vremde. VU-afdelingsvoorzitter 
Koen T'Sïjen geeft een vat. Lokalen sv Bac-
waide voetbal. Provinciesteenweg 650, 
Boechout, vanaf 20u.30. 

} Za. 16 nov. LIER: Frank Seberechts 
over „teder zijn zwarte". Om 20u. in VNC, 

'• Berlarij 80 te Lier Org.; vU-Lier. 
; WO. 20 nov. BERCHEM: KwisavOhd 
• van FW-Berchem. Om 20u. in Kultureet 
, Centrum. Inschrijven vóór 10/12. Ploegen 
I van max. 6 personen. Deelname 150 fr. 

za. 23 nov. KAPELLEN: Met FW-
; Kapellen naar wetenschappelijke tentoon-
I stelling te Leuven: Het ABC van het DNA. 
I Vertrek met trein, station Kapellen, 11u.30. 
I Kosten 250 fr. (inkom + gids) -»• 226 fr. trein 

H/T. info: en inschrijving: Ellane, 
! 664.49.67. 

Dl. 26 nov. BOECHOUT: Politiek 
i praatcafé met VU-voorzitter Bert Anciaux. 
1 Om 20u. in Gildenhius Boechout, St.-Ba-
jvoptein. Toegang vrij. Meer Info: Koen 
I T'Sljen, 03/454.48.03 Of 02/219.49.30. 

Vr. 29 nov. KALMTHOUT: Met FW-
Kalmthout naar tentoonstelling „Van Ensor 
tot Delvaux". Vertrek aan Heide Station met 
trein van 7u.47. (aankomst Antwerpen 
8U.12). Om 8U.27 vertrek naar Oostende. 
Terug rond 21u. Inschrijven noodzakelijk 
(350 fr op rek. 001-0055858-62, J. Ver
bruggen vóór 10/11). Treinreis: ± 300 fr. 
Meer info: José Van Thillo-Verbruggen 
(02/666.57.77). 

vr. 29 nov. WILRIJK: Eerste zan
gavond van Davidsfonds-Witrijk met Gust 
Teugels. Om 20u. in Berkenrijs, L. Mor-
telmansstraat 13, Wilrijk (Vaiaar). Infkom 
150 fn, DF-leden, CJP e.d. 100 fn 

Za. 30 nov. BERCHEM: Jaarlijks 
kwis-avond o.l.v. Bob Bolsens. Startom 20u. 
in CC, Driekoningenstraat 126. Max. 6 pers. 
per ploeg. Deelname 100 fr; info: Thea Van 
Gelder (03/321.19.86). Org.: Vlaamse Kring 
Berchem. 

Za. 14 dec. ANTWERPEN: Arron
dissementeel vu-bal: Nacht van de Vriend
schap. Vanaf 20u. in Alpheusdat, F. Wil-
liotstraat 22 te Berchem. 

VLAAMS-BRABANT 
vr. 8 nov. AARSCHOT: Info- en De

batavond over ,,De toekomst van de 
Vlaamse beweging" met Lionel Vanden-
berghe. Om 20u. in het parochiezaaltje van 
Langdorp-centrum. Org.: Vlaamse jongeren 
m.m.v. vu-Aarschot en VCLD. inkom: 49 fr. 
Info: Marlo Bergen, 016/56.40.59. 

Ma. 11 WCN. OIEST: VOS- en 
iJzerbedevaartkomitee-Diest herdenken 
11 november. Mts om 11u. in de Sint-
Marthakerk. Na de mIs: feestmaal In Resto-
Diest, Halensebaan 143. Statutaire ver
gadering omstreeks I5u. Deelname: 500 
frp.p. Inschrijven vóór 5/11 bij Paul 
Maes (013/31.24.93), André Peeters 
(013/31.14.86) of Maurits Sets 
(013/31.23.66), 

za. 16 nov. BRUSSEL: Iste Kaas- en 
Wijnavond. Vanaf 18u. in de CC Essegem, 
Leopold I-straat 329 te 1090 Brussel. Org.: 
vu-Jette en Sven Gatz. 

za. 16 nov. SINT-PIETERS-LEEUW: 
Kaas- en Wijnavond. vanaf I7u. in zaal Mo-
rtau, Rink 30. Org.: VU-Sint-Pieters-Leeuw. 

Za. 30 nov. HAACHT: 10-voor-taal-
kwis. Om 20u. in zaal Breugels (3asthof, 
deuren vanaf 19u. Ploegen van 4 personen. 
Info en inschrijving: Mare Vermylen, Me-
refstraat 40, 3150 Haacht (016/60.51.36). 
Org.:VU-Haacht. 

za. 7 dec. ASSE: Rob Lettens 
spreeks over „nationalisme". Om 20u. ïn 
het zaaltje van jeugdcentrum 't Bronneken, 
Bergestraat 2 (tegenover het station van 
Asse). Org.: De Wekker i.s.m. VCLD. infO: E. 
Keymolen (02/452.93.57). 

LIMBURG 
DO. 7 nov. TESSENDERLO: Prin-

ciepen van de voedseikombinatie door M.j. 
De Meyer. Om 20u. in Buurthuis De Kriekel te 
Schoot. Org. FW-Tessenderlo. 

Vr. 15 nov. HASSELT: Bierproef-
avond in zaal De Hazelaar (Banneux-wijk), 
20u., inkom 300 fr. voor bierproevers, an
deren gratis. Org.: vuJO-Hassett i.s.m. de 
Limburgse Biervrienden die deskundige uit
leg zullen verschaffen. 

Za. 16 nov. HASSELT: Mosseifeest 
Vlaamse Kring Hasselt. In Ontmoetingscen
trum Catharina te Hasselt, s Middags en 's 
avonds. Inschrijving vereist. Info: Frank lls-
broux (011/27.35.30). 

WO. 27 nov. BIUEN: Limburgse 
Open Aktualiteitskongres. Om 20u. in zaal 
Concordia, Zoemerik 4, Markt Bilzen. 
Tema's: Limburg, Staatsvorming-konfede-
rallsme, Justitie.. Iedereen welkom. Recep
tie na afloop. Info: Erie Accou 
(089/35.67.53). Org.: VNS-Limburg. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partijbestuur 
van maan(jag jl. wer(d volgen(de 
persmetdedeling verspreid. 

ZAIRE: DRINGEND HULP BIEDEN 

De VU vindt dat de internationale 
gemeenschap niet langer werkloos 
nnag toekijken terwijl er zich In het 
grensgebied van Zaïre en Rwanda 
een humanitaire ramp voltrekt. 
Het gebrek aan Interesse vanwege 
de meeste Europese landen is 
schrijnend en onverantwoord. Er 
moet nu snel aangedrongen wor
den op een militaire tussenkomst 
door Afrikaanse landen die ervoor 
moet zorgen dat op zijn minst hu
manitaire hulp kan geboden wor
den aan het miljoen noodlijdende 
vluchtelingen. België moet samen 
met de rest van de internationale 
gemeenschap deze operatie ma
terieel en financieel ondersteu
nen. 
De VU kan zich grotendeels aan
sluiten bij de opties die minister 
Derycke en staatssekretarls Moreels 
verdedigen. Tegelijk willen we een 

duidelijke waarschuwing richten 
aan het adres van een aantal zo
genaamde Zaïre-kenners in de re
geringspartijen: deze situatie mag 
niet aangegrepen worden om de 
betrekkingen met het Moboetoe-
reglme te normaliseren. 
Enkel een operatie die zich in eerste 
Instantie richt op het bieden van 
humanitaire hulp, zonder zich te 
mengen in het politieke konflikt, 
heeft een kans op slagen. De In
ternationale gemeenschap en ook 
de Belgische regering mag haar 
verantwoordelijkheid niet ontlo
pen. 
Het tragische lot dat de 10 Bel
gische para's in Rwanda te beurt 
viel, heeft duidelijk gemaakt dat 
België noch enige andere oud-ko-
loniale mogendheid uit het gebied 
geschikt Is om In te grijpen op het 
terrein. Dit ontslaat de Belgische 
regering echter niet van de plicht 
om alle mogelijke middelen in te 
zetten om één van de grootste 
humanitaire drama's van deze 
eeuw te voorkomen. 

Herdenking Albrecht 
en Marie Pii-van Gastei 
Zondag 9 november a.s. zal een plech
tigheid plaats vinden ter herdenking van 
het echtpaar Albrecht Pil (1892-1940) en 
Marie van Gastel (1892-1980). Het graf 
van het echtpaar en hun zoon is op 8 
oktober j.1. overgebracht van de begraaf
plaats Oude-God te Mortsel naar de be
graafplaats van het Westvlaamse Zonne-
beke, geboortedorp van Albrecht. Dit ge
beurde volgens de wens van hun inmiddels 
overleden zoon Emiel. 
Albrecht Pil en Marie van Gastel waren 
vooraanstaande Vlaamsgezinde figuren 
die ruime bekendheid en achting genoten 
in alle lagen van de bevolking. Om die 
reden heeft het in 1996 opgerichte Her-
denkingscomité Albrecht en Marie Pii-van 
Gastel besloten de overbrenging van het 
graf te omkaderen met een zinvolle plech
tigheid. Deze heeft zondag plaats in Ant
werpen en in Zonnebeke. 

PROGRAMMA 

Voormiddag van lOu.30 tot 12u. 30 
akademische zitting in de Elsa Gevaert-
zaal van het Sint-Lievenskollege, Kasteel-
pleinstraat 57 in Antwerpen. 
Inleiding door Juul Van Weverberg, voor
zitter van het Herdenkingscomité. 
Voordracht 'Marie van Gastel en de rol 
van de vrouw in de emancipatie-bewe-
ging(en) tijdens het Interbellum' door Rika 
De Backer-Van Ocken, ere-senator. 
Muzikaal intermezzo. 
Voordracht 'Albrecht Pi! en de rol van de 
Vlaamse akademici in de Vlaamse be

weging tijdens het Interbellum' door prof. 
dr. Eric Ponette, ere-voorzitter Verbond 
der Vlaamse Akademici. 
Muzikaal intermezzo. 

Namiddag om 16u. herdenkingsplech
tigheid aan het graf op de begraafplaats 
van Zonnebeke. 
Inleiding door Bob Degol. 
Gelegenheidstoespraak 'Vredeproblema-
tiek en Vlaamse beweging' door dr. Jef 
Deloof. 

Lied 'Vaarwel mijn broeder', voorzanger 
Luc Seynhaeve. 

Receptie aangeboden door het gemeen
tebestuur van Zonnebeke in het Kasteel
domein, leperstraat 5. 
Bezoek aan het Streekmuseum van Zon
nebeke. Historisch beeld van de gemeen
ten Beselare, Geluveld, Passendale, Zand-
voorde en Zonnebeke omtrent de ver
nielingen tijdens WO I en de weder
opbouw. 

c» Voor meer informatie tel. 

031226.30.69 

Zoekertje 
• Han(delsreiziger met jaren
lange ervaring zoekt passende 
betrekking. Geen verzekerin
gen. Wel sociale wetten! Voor 
inlichtingen: eresenator Oswald 
Van Ooteghem (09/230.72.87). 

11 
7 november 1996 



Wenst U iTieer informatie over de 

advertentiemoselijkheden in WIJ? 

Bel dan vandaag nog naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^aan brugge-oostkamp^ 
,. 050 35 74 04 . ' 

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

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

Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 
Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

TfT. Brugge ^ 
10 m Oomnde 

De Haan , 

Hoevel<ip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/25270.98 

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

n 

Kostuums 
naar maat 

, . - \ HERENKLEDING 

\ J L / 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 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel, 053/70.06.64 

FIETSEN 
Fijne midweek superweekend 

3 Nachten ^ 
Luxe kamer, stilte gratis, " 

3x gastronomisch ^ 
half pension, bierdegustatie, T 
Normandische pannekoek I 

met koffie, S 
tevens fietsen ter beschikking etc... 

6.500 fr. per persoon ^̂  ̂ ^ ̂ n̂ 
de laatste dag uw kamer Brugge & 

tot IS.OOu. Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

r 

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 15.00u. 

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 !!! 

Standpunten over gemeentefusies 
rV jp 1 januari 1997 is het twtntig jaar geleden dat het aantal gemeenfen geviére^eld 
l i J werd. Voldoende reden voor het Vlaams Nationaal Studiecentrum om even teag 
te blikken op deze immense fusie-operatie: een situering van dè fusies in historisM 
perspectief, de integraal-federalistische visie van de Volksunie en enkele getuigenissen van 
lokale mandatarissen. Kortom; verplichte lectuur voor wie met gemeentepolitiek bez 

kan een jaarabonnement nemen op het kwartaaltijc||J3|-ift Standpunten door 
|300 frank te storten op rekeningnummer 43d|B3TO01-18 jgghet^ams 

Studiecentrum vzw. Voor een IjijjjÏRfneijP^'aÉl 100 frank. Meer flmmatie^ 
Vri" y, iiy ilülllftïl i i l i i i i jnnnnn Brussel, tel: 02/219.49.30 en fax: 02/217 

ionaal 

liet ^alinööutó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 

Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De fanniliezaak met traditie 
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DEZE WEEK IN 

Knack 
VROUWEN VAN 
VANDAAG 

Volgend weekend heeft de 
25ste Vrouwendag plaats,. 
De beweging leek wat 
doodgebloed, maar dit jaar 
staat een generatie nieuwe 
feministen op Hun 
verhaal. 

DEVAKBOND 
BREEKT 

De stakingsactie van het 
ABW wend geen succes. 
"Het ABW IS dood maar 
weet het nog nieC' zegt Luc 
Vanneste van de 
Texüelcentrale. Een gesprek. 

AFRIKA IS 
HULPELOOS 

Opnieuw stevent 
Centraal-Afrika af op een 
reusachtige humanitaire 
catastrofe. Maar Kivu 
vertelt ook het verhaal 
van een falend ontwikke
lingsbeleid. 

STOTTEREN 
Een veelzijdige therapie 
helpt stotterende kinderen 
voorbij hun spraakpro-
bleem. Afgebroken woor
den mogen niet langer 
gebroken mensen maken. 
Deze week in Weekend 
Knack. 
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De werkwijze van 
de Vlaamse 

Kindeî  en Jeugdjury 

Wie een kinder- of jeugdboek koopt ziet 
daar meestal een vignetje in waarop Kin

der- en Jeugdjury Nederland staat en een 
jaartal. Men mag daarbij niet denken dat 
het om een bekroond boek gaat, het 
jaartal betekent het jaar waarin het boek 
is verschenen en hiermee ook automa
tisch in aanmerking komt voor de Ne
derlandse Kinder- en Jeugdjury. Daarbij 
kan het om een Vlaamse of Nederlandse 
uitgave gaan, of om een Nederlandse of 
Vlaamse vertaler. Alle kinderboeken die 
verschijnen, komen in datzelfde jaar in 
aanmerking voor de jury. Geen enkele 
volwassene heeft daar ook maar iets in te 
brengen. 

KINDEREN NIET TOEGELATEN 

In Vlaanderen loopt dat anders, hier 
maken volwassenen eerst een erg be
perkte selektie - tien titels in vier ver
schillende leeftijdsgroepen waaruit kin
deren hun topper kiezen. Deze volwas
senen hebben zichzelf tot kenners uit
geroepen, gewoon omdat ze de orga
nisatoren zijn, of kennissen van diezelfde 
organisatoren. „Kinderen niet toegela
ten" dus wat de voorselektie betreft. 
Sommigen van die volwassenen hebben 
bovendien bindingen met bepaalde uit
geverijen en auteurs zodat ook minder 
goede boeken van Vlaamse auteurs in de 
eindkeuze worden weerhouden, gewoon 
omdat die bepaalde auteur of die uit
geverij niet mag ontbreken. Voor de uit
gevers betekent een nominatie een meer-
verkoop van ongeveer 200 exemplaren 
van wat op het ogenblik van de uit
verkiezing al een oude titel is. Deze 
meerverkoop wordt gerealiseerd door de 
verkoop aan biblioteken die meedoen aan 
de KJJ. De bekroning één jaar later brengt 
voor niemand nog één cent op, want het 
gaat al om een oud boek. 

ENG DENKEN 

Als er iets is waar je de Vlaamse BCinder-
en Jeugdjury niet van kunt beschuldigen, 
is van grensoverschrijdend (naar Neder
land toe) en Europees denken. De 
Vlaamse KKJ doet alsof er geen Taalunie 
met Nederland bestaat en houdt in haar 
reglement vast aan haar oude stelregels, 
namelijk dat de voor jurering in aan
merking komende boeken van Vlaamse 
auteurs moeten zijn en dat de enkele 
vertalingen die zijn opgenomen uitslui
tend door Vlamingen moeten vertaald 
zijn. 

Als men de moeite doet om BUBI -
Wegwijs in de Vlaamse jeugdliteratuur - in 
te kijken, ziet men dat er in Vlaanderen 
ongeveer 16 vertalers op dat vlak bezig 
zijn. De meesten daarvan hebben dan nog 
hun specialiteit, zodat je kunt stellen dat 
de helft hiervan is vertaald. Als deze acht 
de jaarlijkse produktie van de Vlaamse 

# BOEKEN ^ 

uitgevers zouden moeten vertalen, zou 
iedere uitgever zich moeten beperken tot 
enkele boeken per jaar. 
Dat de KJJ zichzelf hiermee dus erg 
beperkt, raakt haar niet en protest van 
Vlaamse uitgevers hiertegen helpt al 

evenmm. 

PROTEST 

Waarom dit protest? Het is voor de 
meeste Vlaamse uitgevers erg moeilijk om 
zich met boeken van Vlaamse auteurs op 
de Nederlandse markt een plaats te ver
overen, nog moeilijker wordt het met 
door Vlamingen vertaalde boeken. 
Daarom geven enkelen met ekonomisch 
inzicht alleen maar Nederlandse vertalers 
opdracht om hun boeken te vertalen, om 
zodoende de barrière tussen Noord en 
Zuid te slechten. In enkele gevallen ge
beurt dit met zeer veel sukses. 
Maar dit jaar is ook een aantal boek
handelaren - die bewust kwaliteit na
streven - het helemaal oneens met de 
keuze van de Vlaamse KJJ. 
Het drama van deze beperkte selektie is 
volgens deze boekhandelaren echt schrij
nend als men de lijst bekijkt. We hebben 
in Leesidee (Kritisch-bibliografisch tijd
schrift van het Vlaams Bibliografische 
Informatiecentrum) even nagekeken wat 
Vlaamse kritici over enkele van de door 
de volwassenen gekozen titels - en door 
diverse boekhandels gekontesteerde boe
ken - hebben geschreven. 

DE VLAAMSE KRITIEK 

Over Nicole Boumaaza's Mijn naam is 

truffel: „Het verhaal is onderhoudend, 
vlot geschreven en herkenbaar voor le
zers vanaf 10 jaar, maar diept gevoelens 
en gebeurtenissen niet uit." (Griet Ra-

maut) 

Over Hoochie Coochie Solo van Chris
tian Bieniek: „Het reustaalt is een vlot 
lezend psychologisch verhaal, een sub
tiele verkenning van gevoelens, zij het 
zonder veel franje". (Sofie de 
Jonckheere) 

Brigitte Minne's Kobe en de salamiman-

nen werd volgend oordeel meegegeven: 
„Een aantal moeilijke, onbekende en wei
nig frequente woorden en het veelvuldige 
figuurlijke taalgebruik kunnen voor be
gripsproblemen zorgen". (Katinka de 
Croon) 

Over Iny Driessens boek Wies en de 

wiebeltand: „Ook de dialogen klinken 
soms vreemd in de mond van kinderen. 
'En weet je Liesbet...'. Zo heb ik nog geen 
kind horen praten. Ook de dialoog tussen 
Wies en Liesbet over verliefdheid klinkt 
gekunsteld. Overigens is Liesbet niet echt 
in het verhaal geïntegreerd. De stijl is af 
en toe stroef". (Jan van Coillie) 
De door kinderen verslonden Mare de 
Bel hoorde De monsters van Franken-

zwein als volgt de kelder inboren: „Het is 
niet omdat de auteur driemaal uitvoerig 
beschrijft dat er 'een vreemde spanning' 
als een duistere schaduw over het dorp 
lag (blz. 97, 99 en 100), dat er ook echte 
spanning wordt gecreëerd. De auteur 
bouwde dit verhaal handig op en weefde 
er als moraalridder zijn grote les door
heen. Voor ons is het te karikaturaal, te 
weinig subtiel en met veel te veel poeha 
beschreven." (Ria de Schepper) 
Over Lydia Verbeeck's/e//e en de snoep-

maffia oordeelt dezelfde kritika: „Het 
gegoochel met personages en situaties 
mist compleet zijn allicht beoogde effect 
om spanning en humor te creëren. Er valt 
steeds iets nieuws uit de lucht - soms 
letterlijk - zodat een goed uitgewerkte 
verhaallijn ontbreekt. De fantasie zit niet 
verankerd in emoties of enige evolutie 
van de personages waardoor ze flauw en 
inspiratieloos aandoet. Het verhaal is vlot 
geschreven, maar inhoudelijk is het vrij
blijvend gefantaseer zonder diepgang." 
Diezelfde Ria de Schepper schreef over 
Willy Schuyesmans Stilstaan: „Toch blijft 
het enigszins artificieel aandoen. Het hele 
boek ontkomt m.i. niet echt aan dit euvel. 
Soms zijn er wel sterke momenten (...). 
Sterven, rouwen en het verwerken van 
verdriet worden hier overwegend op een 
nuchtere, journalistieke toon als een ca
sestudy beschreven. Resultaat is een be
vreemdend verhaal dat intensiteit mist". 

ONBEGRIJPELIJK 

Over Gerda van Cleemput en Little 

Emma: „Oudere of ervarener lezers zul

len vergeefs naar een uitdieping van ge
voelens en thema zoeken. Geen heftige 
emoties van verwarring, geen uitbarstin
gen van verwijt, geen verscheurende twij
fel van de puber of haar beide moeders, 
die misschien een keuze moeten maken. 
Zelfs geen denderende apotheose op de 
avond van de balletopvoering, waar alle 
draadjes samenkomen en iedereen een 
spetterend vuurwerk verwacht. Zo blijft 
ook het Romeo en Juliathema, dat de link 
tussen beide verhalen kon leggen, in een 
beginfase steken". (Jet Marchau) 
Diezelfde Jet Marchau schreef over het 
eveneens weerhouden boek van Paul Kus-
termans De stem: „Paul Kustermans 
schept sfeer, maar het verhaal heeft te 
weinig emotionele spanning om er een 
poëtische novelle van te maken en is 
anderzijds te weinig gefundeerd om een 
mysterieuze detective te zijn". 
Als men weet dat Jet Marchau mede
verantwoordelijke is voor de uiteindelijke 
keuze van de Kinder- en Jeugdjury moet 
men zich toch vragen gaan stellen over de 
vooringenomenheid. De Vlaamse KJJ zou 
o.i. beter overschakelen op de Neder
landse werkwijze en de jeugdige lezers 
zelf het jurywerk laten doen! 

Reddy 

In Nederland 

komen alle 

kinderboeken 

in aanmerking 

voor een 

bekroning. 

In Vlaanderen 

slechts een 

door 

volwassenen 

gemaakte 

selektie. 

D 

Drie zusters 
Erik De Kuyper blijft In zijn autobiografische 
cyclus verder mijmeren over tijdeloze tema's 
als volwassen worden, liefde en eenzaam
heid. Drie Zusters In Londen is de jongste 
titel In zijn familiekroniek. De ervaringen die 
zijn moeder, tante Jeannot en tante Mimi 
vertelden over hun adolescentiejaren In Lon
den tijdens de eerste wereldoorlog en die In 
die cyclus als flarden opdoken, worden nu 
door de auteur doorverteld als een waar 
beleefd sprookje In de aparte wereld van een 
Engels „Palace" hotel. („Het hotel was voor 
hen boelender om in te leven dan de stad. 
Het was eigenlijk een stad In de stad.". blz. 
23). De eerste wereldoorlog is slechts aan
wezig als dekor voor een Jonge officier. Sluipt 
de oortog toch binnen, dan wordt hij ervaren 
als spannend en avontuuriijk. Verfijning, ver
tedering, hoffelijkheid en onzichtbare maar 
onafgebroken orde beheersen het leven. De 
wereld bulten het hotel Is vreemd en groe
zelig („Ze gingen niet graag naar die volks
buurten. Het was er armoedig en depri
merend grauw. ", blz. 49). 

Drie zusters In Londen Is getekend door de 
traagheid en de Inneriijke spanning die zo 
typerend Is voor de Engelse epoquef llms van 
James Ivory of een serie als,,Upstairs, down
stairs". Hier Is de hand van Erik De Kuyper als 
filmmaker zichtbaar. 
Drie zusters In Londen zit vol nostalgie 
naar de ongerepte wereld van het kind, 
gekruld met ontwapenende humor („Marle-
Jeanne meende dat ma misschien een suf
fragette aan het worden was. Begon dat niet 
metroken?", blz. 57) 
Drie zusters In Londen Is soms (te) charmant 
maar eindigt in een onwezenlijk beeld („De 
schaarse wandelaars werpen lange bizarre 
schaduwen op de Oostendse zeedijk. Drie 
jonge vrowuen lopen naast elkaar ", blz. 92). 
Het doek kon van Leon Spllliaert zijn. 

(wdb) 

c» Drie zusters In Londen (uit ae fa-
mlllekronleK 1914-1918). Erik De Kuy
per Ultg. Sun/Kritak, Leuven. 490 fr. 
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BREAKING THE WAVES 
Wie van David Lean's film Ryan's daughter hield, zal Breaking the 

waves van de Deen Lars Yon Trier waarschijnlijk ook kunnen 

smaken - hoewel hier minder toegevingen aan het kommerciële 

zijn gebeurd, en in een haast dokumentaire stijl werd gedraaid, 

terwijl Lean koos voor een lust voor het oog. 

Het romantische hoofdpersonage Bess McNeil is verlegen en 

godsdienstig, en woont al haar hele leven in een dorp waar de 

oudsten zelfs klokkengelui hebben verboden, waar vrouwen 

moeten weten waar hun plaats is, en waar er voor zondaars geen 

andere toekomst is dan de hel. Bess staat op trouwen met Jan, een 

avonturier die op een booreiland in de Noordzee werkt. Hoe dat 

NIEUW IN DE BIOS 

stel kon samenkomen weet niemand, maar hoe Bess met Godpraat 

kunnen we soms wel zien, en hoe God antwoordt ook. Een groot 

raadsel is het ook hoe Bess erin slaagde haar ondernemende Jan van 

zich af te houden en maagd te blijven. De eerste huwelijksdagen 

zijn een genot voor de personages en de kijker. Dan krijgt Jan een 

ongeval en is verlamd vanaf de nek. Bess maakt zichzelf verwijten 

omdat ze God heeft gevraagd haar Jan bij haar te brengen. 

Maar nu wordt het pas ingewikkeld, want Jan vraagt Bess om te 

vrijen met andere mannen en er hem over te vertellen, om hem 

alzo nog seksueel genot te verschaffen. Ze ziet het niet zitten en 

wanneer een eerste toenaderingspoging met iemand van het 

medisch personeel mislukt, is ze de wanhoop nabij. Maar hetgeen 

moest gebeuren gebeurt en Bess gaat op d'n duur met zowat 

iedereen naar bed en blijft denken dat ze Jan hiermee helpt. Maar 

haar gedrag blijft natuurlijk niet onopgemerkt in het dorp... Bess 

blijft er evenwel van overtuigd dat haar seksuele uitspattingen Jan 

kunnen genezen. Dit alles leidt naar een climax die je bij de strot 

grijpt. Een sterke, maar, wat beelden betreft, geen mooie film. Al 

zijn sommige landschappen werkelijk om van te snoepen. (***) 

W. Sneer 

MEDIALANDSCHAP ^ 

1fe=# Bonnie and Clyde Trendsettende gangster
film van Arthur Penn uit 1967. gebaseerd op de 
terreur van de Barrow Gang in liet begin van de jaren 
'50, wanneer de el<onomisclne krisis het ieven in de VS 
zo goed ais lam legde. Met Warren Beatty en Faye 
Dunaway als fraai boevenduo en het debuut van Gene 
Wilder zat. 9 nov., VTM om 23u.35 

Q Het bloedbad van Nanjing Franse doku
mentaire over het oorlogstribunaal in Tokyo, over de 
Japanse misdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Miei Dekeyser selekteerde deze film omdat er vooral 
aandacht wordt besteed aan het bloedbad van Nan
jing. Nanjing was in de jaren '30 de kulturele en 
politieke hoofdstad van China. Tijdens de Japanse 
bezetting in '37 zouden er zo 'n 370.000 mensen op 
beestachtige manier zijn afgemaakt. Zon. 10 nov., TV 
2 om 19U.50 

II Grande Cocomero Italiaanse film van Fran-
cesca Archibugi. De 12-jarige Pippl lijdt aan epilepsie. 
Arturo, verbonden aan de polikliniek van Rome, is 
bereid haar In zijn afdeling 'neuropsychiatrie' op te 
nemen. Intlmistisch portret, door Hollywood goed 
genoeg bevonden voor een Oscar-nominatie voor 
beste buitenlandse film 1994. Alessia Fugardi is god
delijk. Maan. 11 nov., Télé 21 om 20u.lO 

Aandelencirkus 
• Een Nederlandse studie naar het 

kijkgedrag van onze noorderburen le
verde verrassende resultaten op. In Ne
derland teren de publieke omroepen op 
het aantal aangesloten leden. Meer be
talende leden betekent meer zendtijd. De 
omroepen zijn ook als enige gemachtigd 
om wekelijkse TV-bladen te verspreiden. 
De Nederlandse staztssekreians AadNuis 

loopt nu met het idee rond om lidgeld en 
het verkrijgen van een TV-blad los te 
koppelen. Aan de deelnemers van de 
studie werd gevraagd of zij ook hun 
lidgeld aan de omroep zouden geven 
indien ze daarvoor in ruil geen TV-blad 
kregen. Nee dus. De Tros, nu nog de 
grootste omroep, zou terugvallen op 
70.000 betalenden en zou daarmee te 
klein worden om zendtijd te krijgen. De 
leden van de Evangelische Omroep zijn 
trouwer. De EO zou de grootste omroep 
van Nederland worden. 

I Bij een gedeelte van het BRTN-
personeel rijst er, middels een petitie, 
verzet tegen de naamsverandering in 
VRT. Het geheel zou 90 miljoen fr. kosten 

voor het vernieuwen van logo's op zowat 
alles wat de Reyerslaan verlaat: auto's, 
briefpapier, programma's, zelfklevers,... 
Daarenboven zou de nieuwe naam het 
niet goed doen in het buitenland. Zowel 
in het Engels als in het Frans begint het 
vertaalde Vlaanderen immers met een 'F'. 
De huidige 'B' van Belgium of Belgique is 
wel korrekt. De huidige 'N' kan dan weer 
niet dienen in het Engels, waar 'Ne
derlands' vertaald wordt als 'Dutch'. 

H De kleine aandeelhouders van 
uitgeverij De Vlijt (Gazet van Antwer
pen), verenigd in de vennootschap Dé-

minor, roeren zich. Ze wensen dat de 
RUG, de Regionale UitgeversGroep - een 
samengaan van Concentra (Het Belang 
van Limburg) en De Vlijt - een openbaar 
bod doet op alle aandelen van De Vlijt. 
De kleine aandeelhouders, waaronder 
naast Christian van Thillo (Het Laatste 
Nieuws) en Richard Celis (ANZ-
VTBA'AB) nogal wat adellijken, bezitten 
ongeveer 40% van de aandelen, die ze 
aankochten voor bedragen tussen de 
150.000 en de 200.000 fr. Nu willen ze 

VTM heeft een zoveelste 
aandelenwissel in het vooruitzicht. 

dat de RUG een bod doet op hun aan
delen voor dezelfde prijs als deze die de 
RUG betaalde voor het verkrijgen van een 
meerderheidsparticipatie in De Vlijt. De 
aandelen gingen toen voor een bedrag 
van om en bij de 1,1 miljoen fr. van de 
hand. Gezien het draait om 801 aandelen, 
betekent dat een kostprijs van 880 mil
joen fr. Gaat de RUG niet in op de eis dan 
stapt Déminor naar de rechter. 

B Ook de VNU, de Nederlandse 
aandeelhouder van VTM, zou minstens 
een deel van zijn aandelen willen ver
kopen. De uitgever bezit nu bijna 45% 
van de VTM-aandelen. De minder goede 
resultaten van VTM en het opstarten van 
een nieuwe produktie-onderneming zou
den aan de basis liggen van de verkoop. 

Crimewatch file Daniel Handley was een 9-
jarige jongen die in '84 werd ontvoerd in Beckton, 
Oost-Londen. Omdat werd vermoed dat hij In handen 
gevallen was van een pedofiel, werd zijn signalement 
verspreid. Zes maanden later werd hij vermoord 
aangetroffen. In mei '96 werden de twee moor
denaars veroordeeld. Een gerechtelijk onderzoek dat 
suksesvol werd afgesloten dankzij tips uit het op
sporingsmagazine Crimewatch UK. DIns. 12 nov., 
BBC 1 om 23U. 

Tim Robbins in de 
schitterende The 
Player, woensdag 
13 nov.. TV 2 
om 20U.05 

^^Jy Dier in hart en nier in Panorama een re
portage over de voordelen en gevaren van ,,soor-
toverschrijdende transplantaties", dat zijn transplan
taties van dierenorganen op de mens. Dond. 14 nov., 
TV 1 om 21U.35 

^=:!^ Monkey Trouble Een lief meisje dat van haar 
ouders geen huisdier mag houden, haalt stiekem een 
weggelopen aap In huis. Nu blijkt het pientere dier 
door een bende misdadigers getraind om te stelen. 
Een vermakelijke film van Franco Amurri uit 1994 met 
Thora Birch, Mimi Rogers en Harvey Keitel. VrtJ. 15 
nov., TV 1 om 2lu.lO 

H 

Wij houden van 'Medialaan 1'. Het 
is een programma waar wij niets -
maar dan ook helemaal niets - van 
venwachten. En iedere keer slaagt 
het programma er wonderwel in 
om aan onze verwachtingen te 
voldoen. Het begon al toen werd 
aangekondigd dat Daisy en Her-
bert- die bij VTM hun achternaam, 
respektievelijk Van Cauwenbergh 
en Bruynseels, schijnen verloren te 
hebben - voor ons de 'ViP-lljsten' 
hadden afgespeurd. Achteraf ble
ken die ViP's oftewel 'Very im
portant Persons' vrijwel uitsluitend 
Bekende Vlamingen te zijn. Als wij 
één eer niet zouden willen toe
kennen aan BV's is het wel VIP Op 
deze regel maken wij één uitzon
dering voor Deborati Ostregaüie er 
toch maar altijd in slaagt op een 
swingende en handenklappende 
wijze de bordjes bij het 'Rad van 
Fortuin' om te draaien. 
Maar Deborah werd ons niet ge
gund. Vanavond moesten we het 
doen met Erik en Sanne, ook al 
zonder achternaam. Het koppeltje 
waarover nogal wat rekenkundige 
moppen in de aard van 'Hoeveel 
keer gaat 42 in 17' werden ge
maakt is getrouwd Voor de ken
ners voegen we eraan toe dat ze 
het met elkaar deden: zij in een 

oranje mantelpakje, hij in een licht-
beige kombinatie. Veel te mooi om 
woorden. Wie gedacht had dat ze 
zich omwille van de grote liefde of 
de belastingen met elkaar in de 
echt verbonden had het bij het 
verkeerde eind. Het gebeurde op
dat Sanne - tussen haakjes: zij is 
verantwoordelijk voor het feit dat 
er nu in Vlaanderen zo'n 10.000 

zeggen. Vera zelf was niet wat je 
zegt volslank, integendeel. Wat 
volgde was een gesprek zo vol 
klichés dat u, om het zelf te schrij
ven, genoeg heeft aan volgende 
trefwoorden: taboe, gezellige da
mes en outing. 
Nadat men ons aan een kalmerend 
infuus gelegd had ontwaarden wij 
nog een overzicht van wat te ge-

ViP-vliegen 
Medialaan 1, woensdag 30 oktober 1996, VTM 

driejarige Sannes rondlopen - Erik 
met de juiste titel zou kunnen 
aanspreken. Want als er nu iemand 
belde en naar Erik vroeg dan wist 
het deerntje niet hoe hem te be
noemen: man, vriend, echtge
noot, bijzit, ... Solt, als ze maar 
goed met elkaar kunnen praten. 
Een volgend Item dat nog lang op 
ons netvlies gebrand zal staan was 
een bijdrage over de 'Miss Maxi of 
the Year'-verklezing. Deze schoon
heidswedstrijd voor dikke dames 
werd georganiseerd door Vera een 
VIP van de tweede lijn gezien ze 
tegen Lynn Wesenbeek 'zus' kan 

beuren stond in de soaps, een reis 
naar Malta met fans van 'Familie' 
en een nieuwe CD van Jo Vally. Van 
deze laatste werden we eerst nog 
verplicht om naar zijn vakantie
foto's te kijken. Ook hadden we 
vernomen dat BartKaélleen nieuw 
plaatje in de rekken heeft laten 
leggen. 'Ik vlieg' of zoiets heet het 
ding. En wie schetst onze ver
bazing toen we moesten vaststel
len dat hij dat in de lucht deed. 
Nee, dan was 'Medialaan 1' als 
lokatie biezonder goed gekozen. 

Krik 
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Geen andere keuze 
Hiermee wil ii< mijn steun betuigen 
aan de Ideeën van senator Jan Loones 
zoals die zijn weergegeven in liet spe
ciale WIJ-l<atern van 24 oktober j l . 

Het is inderdaad de plicht en alles
overheersende opdracht van elke 
rechtgeaarde nationalist om te strij
den voor een eigen, soevereine, ge

heel onafhankelijke staat. Ik vind het 
triest dat blijkbaar zo weinig leden van 
het VU-partijbestuur doordrongen 
zijn van deze absolute noodzaak. 

Ik kan niet begrijpen dat Vlaams-na-
tlonale politici die de Belgische ge
schiedenis (ook de hedendaagse) 
hebben bestudeerd en op de voet 
volgen, nog enige (meer)waarde toe
kennen aan een staat (België) die de 

Vlamingen kultureel en taalkundig 
bijna had uitgeroeid, die onze groot
ste stad (Brussel) heeft afgepakt en 
verfranst, en nu hard bezig Is flinke 
stukken van Vlaams-Brabant in te pik
ken (mede omdat Vlaanderen niet 
eens bevoegd Is voor de taalwetge
ving op zijn eigen grondgebied!). 

Willen wij als volk overleven en ons 
grondgebied voor verdere verfran-

sing en verengelsing behoeden, dan is 
het van levensbelang dat wij de touw
tjes zelf In handen nemen en een 
eigen staat uitbouwen. Daarvoor 
moet België grondig worden afge
takeld en uiteindelijk geheel opge
heven worden. Een andere keus is er 
niet. 

H. Festraets, 
Kampenhout 

• WEDERWOORD <# 

Prinsellike 
senaatsfraktie 
Voor de jongste verkiezingen werd de 
Senaat hervormd en herleid tot 71 se
natoren. Toen behaalde de VU 2 ver-
tegenwoordigeres en 1 gemeenschaps
senator en op 10 stemmen na greep Jan 
Caudron naast een zitje (met „dank" aan 
H. Coveliers). Het Hof dropte eerder al 
prins Filip in de Senaat en nu krijgt 
prinses Astrid haar zitje in het kader van 
een opsmukoperatie van het paleis. Als 
straks Laurent ook zijn zetel wil bezetten 
komt het Hof uit op 3 zetels. 
Eén gezin krijgt zo 3 senatoren terwijl een 
partij daar meer dan 300.000 stemmen 
moet voor halen. Is dit demokratie? 

Geert Dessein, 
Ledegem 

Witte koning 
's Lands hoogste ambt - de koninklijke 
funktie - dreigt, ingevolge de middel
eeuwse erfopvolging (eerstgeboorte-
recht), in handen te komen van een 
onervaren, timide jongeling. Ik begrijp 

niet waarom vader Marchal en zijn „witte 
marsjeerders" niet in opstand komen 
tegen deze verkrachting van de meest 
fundamentele rechten van de mens. Zijn 
we immers niet allemaal als gelijken ge
boren? Is het niet krankzinnig dat we, in 
deze bloeitijd van de basisdemokratie en 
de „mondige burger" en in de huidige 
sfeer van obsessionele drang naar be
kwaamheid en objektieve benoemings-
kriteria voor de hogere staatsfunktio-
narissen, nog iemand een voorrecht toe
kennen en koning over ons laten spelen? 
Voor wanneer eindelijk de demytolo-
gisering van dit hoogste publieke ambt en 
de inrichting van een vergelijkend exa
men voor het koningschap? 

Waker Maes, 
Zwevegem 

FC de Keties 
Als Bert Anciaux de Vlamingen terug naar 
Brussel wil draineren, zal hij er eerst 
moeten in slagen de aanhoudende files 
van de Vlaamse exodus te doen op
drogen, net zoals die olievlek van al die 
„kansarme eurokraten" in Breughels ach-
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tertuintje. De onleefbaarheid, de onvei
ligheid en vooral de anti-Vlaamse in
gesteldheid blijven hier de Vlamingen 
wegzuiveren.Na drieëndertig jaren on
wettelijkheid, gerekend van toen het ook 
allemaal ging veranderen, is het Brusselse 
aggiornamento nog ver af, en is veel 
geloof allang afgezworen. 
U weet het wel, die fameuze afkleuring op 
Brussel van die zo geroemde Vlaamse 
ekonomische macht. Hoe meer onze ei
gen hogere ambtenaren, kaderleden en 
topmanagers hier over dag multiculinair 
komen lunchen, hoe benarder het 
wordt. 

De wet, niets dan de wet, de hele wet? 
Voor hen een vodje ritselend papier, naast 
de blauwdruk van één zuiderlijk distrikt 
tot diep in de Brabantse akkers. 
En onze invloed op de nieuwe Brus
selaars? Afgemeten aan wat de Europese 
geïntegreerden ons hebben opgeleverd, 
zullen we ook deze kansen bhjven missen. 
Want zelfs de spionkop van FC de Ketjes 
supportert niet mee. Ook hier geen 
diepte-investeringen van hogergeciteer-
den. 

En de moraal van het verhaal: volgens 
onze goeie en mooie gebruiken kunnen 
we dan anno 2000 afscheid nemen met 
een groot Vlaams feest. Excuseer, een 
groot multikultureel feest. Please, exit 
Flanders, keer naar uw dorp. Of gaan we 
toch met z'n allen op de laatste bar-
rikaden staan? 

Eddie Favoreel, 

Anderlecht 

Bedankt! 
Adolf Robijns, het VU-lid van Asse dat op 
24 oktober jl. 100 jaar werd, dankt de 
redaktie van WIJ voor het artikel over 
hem geschreven door zijn vriend Eugeen 
Van den Broeck. De eeuweling dankt ook 
al de WIJ-lezers die hem een wenskaartje 
hebben gestuurd n.a.v. zijn 100ste ver
jaardag! 

Herman Danhieux 

Asse 

20% geslaagd 
De politici maken de wetten en de uit
voerende macht waakt over de goede 
uitvoering. Een soort onderaanneming. 
De goede uitvoering van de wetten is o.a. 
het toepassen naar de geest en niet naar de 
letter. Alhoewel men over die letters valt 
in eindeloze procedures. Juist dat moeten 
bekwame rechters vermijden. Juist dat 
falen heeft de woede van de bevolking 

ĵ opgewekt. Van rechtvaardigheid was er 
§ geen sprake meer. 
« Als men de wet naar de letter toepast 

^ moeten er géén rechters méér zijn. Een 

boekje met strafbare feiten en strafmaat 

volstaan. Zou al heel wat schelen in de 

onrechtvaardige toepassing van verschil

lende strafmaten voor hetzelfde ver

grijp-

Zonder te veralgemenen, want er zijn ook 
goede rechters, is niet te vergeten dat een 
rechter een mens bhjft met al zijn zwak
heden, onvolmaaktheden en soms on
bekwaamheid. Hoezeer ze verheerlijkt 
worden! De pohtiek kan de wetten ein
deloos veranderen om ze aan te passen 
aan onvolmaaktheden. Dikwijls blijkt het 
enig resultat een verder zoeken om gaten 
te vinden tot het scheppen van nieuwe 
ontwijkingen. 

De kwaliteit van de rechter is de enige 
uitweg om de macht van het gerecht terug 
als rechtvaardig te aanzien. Enig scep-
timisme blijft bestaan of dit op grote 
schaal kan. Bij de examens die de nieuwe 
rechters nu moeten afleggen slagen er 
maar 20%. Wie van de eerder op allerlei 
wijzen benoemde rechters zou voor het
zelfde examen slagen? 

W. Degheldere, 

Brugge 

Orde OP zaken 
Ik wil me aansluiten bij de slotparagraaf 
van het hoofdartikel onder deze titel 
(WIJ,31okt.jl.). 

„Maar één zaak is wel zeker: Vlaanderen 
en Wallonië zullen elk afeonderlijk beter 
gewapend zijn om de toekomst aan te 
gaan. Zolang zij door België aan elkaar 

geklonken blijven zal de bestaande war
boel aanhouden en komt er van orde op 
zaken stellen weinig in huis. Vrezen 
we." 

Daaruit, én uit wat daaraan voorafging, 
kan maar één besluit getrokken worden: 
Nee, de verdere federahsering van dit 
land zal nooit de problemen oplossen, 
vermits Vlaanderen en Wallonië daarbij 
„door België aan elkaar geklonken bhj
ven". 

De doelstelling moet dus zijn: géén ver
dere federalisering, zelfs geen Belgische 
konfederatie, maar een vrije Vlaamse 
natie in een onafhankelijke, zelfstandige 
en soevereine Vlaamse staat. En mét 
Brussel als hoofdstad! 

Johann VancoppenoUe, 
Sint-Truiden 

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven In te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt Initialen te gebruiken. 
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"as^: ns onderwijs heet gratis te zijn, maar is dat wel 

zo ? Dat vroeg Chris Vandenbroeke zich af. Het 

VU-parlementslid zette alle cijfers op een rijtje, 

haalde er z'n zakjapanner bij en rekende uit hoeveel 

er nodig is „om er een man van te maken"... 

Veel, zeer veel! Maar wie betaalt de rekening? 

^ U I T S M I J T E R ^ 

Jaren geleden was het een overbekende 
reklameslogan. Het Gemeentekrediet 
lanceerde toen het beeld van een lieftaUig 
ogende pagadder die later als ]efke door 
het leven zou gaan. Geflankeerd door zijn 
vader werd meteen op de noodzaak van 
meer spaarzin gewezen. Yeel is nodig om 

er een man van te maken, zo werd de 
goegemeente meegedeeld. Het is een 
waarheid die ouders met opgroeiende, 
voortstuderende kinderen bekend in de 
oren klinkt. 

ZAKKEN VOL GELD 

De prijs van een diploma kost inderdaad 
stukken van mensen. Voor velen lijkt het 
zelfs te hoog gegrepen terwijl de overheid 
erg krenterig met studiebeurzen om
springt. Het resultaat laat zich raden. 
Steeds meer studenten kombineren hun 
studies noodgedwongen met klusjeswerk 
en routinejobs. Op die manier zetten ze 
dan weer de laaggeschoolden voor 
schut. 

Met deze bijdrage gaan we even na hoe
veel geld er van doen is om kinderen en 
jongeren op te leiden. Wat is m.a.w. het 
prijskaartje zoals het in het schoollopen 
vervat zit en dat gemeenschappelijk van 
jaar tot jaar door zowel de overheid als de 
gezinnen gereserveerd wordt? 
Naar de letter van de wet of het dekreet 
hoort het onderwijs van minderjarigen, 
onderworpen aan de leerplicht, kosteloos 
te zijn. Helemaal juist is dit allerminst. Zo 
leert een recente bevraging onder de 
ouders, waarvan de resultaten in het 
tijdschrift Klasse gepubliceerd werden, 
dat men voor een kleuter zo'n 4.470 fr. 
per )aar aan diverse schoolbenodigdhe-
den uitgeeft. In het lager onderwijs loopt 
dat bedrag op tot 10.000 fr. terwijl de 
schoolkosten voor een tiener reeds 
19.000 fr. bedragen. 

Helemaal kosteloos kan men de leerplicht 
dus zeker niet noemen. Vergeleken met 
wat de gemeenschap jaarlijks inbrengt, 
gaat het evenwel om vrij geringe bij
dragen. Zo voorziet de overheid voor het 
kleuter- en lager onderwijs (over een 
tijdspanne van 10 jaar) ruim 900.000 fr. 
per leerling, voor het secundair (6 jaar) 
1,34 miljoen of samen 2,24 miljoen. 
Daartegenover staat een globaal prijs
kaartje voor de ouders van net geen 
200.000 fr. of 8,1% (zie tabel). 
Helemaal anders liggen de verhoudingen 
m het hoger en het universitair onderwijs. 
Afhankelijk van de studiekeuze en -rich
ting voorziet de overheid in een faktuur 
van gemiddeld zo'n 300.000 fr. per stu
dent. Het gaat hierbij om een gewogen 
gemiddelde, wetende dat 90.000 stu
denten het HOBU volgen tegenover 
60.000 universitairen. Zowat een zelfde 
prijskaartje wordt jaarlijks door de ou
ders ingebracht (-1- 50%). Voor een vijf

jarige opleiding in het hoger of uni
versitair onderwijs moet m.a.w. aan een 
globale faktuur gedacht worden van drie 
miljoen waarvan anderhalf miljoen privé 
gefinancierd wordt. 

REGIONAAL VERSCHIL 

De weg naar de kennismaatschappij is 
niet alleen lang en moeizaam; hij kost 
bovendien zakken vol geld. Wie van zijn 
derde tot zijn drieëntwintigste school 
loopt, kost aan de gemeenschap een 
kleine 4 miljoen fr. Daar bovenop komt 
een privé-inbreng van gemiddeld 1,5 mil
joen. Of anders gesteld: de kennismaat
schappij tot stand brengen wordt voor 
zo'n 70 % door de overheid en voor zo'n 
30% door de ouders gedragen. Vrij ver

studieniveau ingeschreven. Het onderste 
uit de kan halen is blijkbaar voor tal van 
gezinnen te hoog gegrepen. 
Het is, zacht gezegd, een ontnuchterende 
vaststelling. In meer Vlaamse gezinnen 
dan men het zou vermoeden wordt, uit 
financiële overwegingen, voor een lagere 
studiekeuze geopteerd dan men het in-
tellektueel aankan. 

STUDIEBEURZEN... 

Als vanzelf doet het vragen stellen naar 
het prijskaartje en naar het systeem van de 
studietoelagen. Op dit vlak is alvast 
sprake van een weinig sociale houding 

Het prijskaartje van 
de kennismaatschappij 

taald houdt het in dat, over een tijds
panne van 20 jaar, een gemiddelde van 
75.000 fr. per jaar en per kind moet 
gespaard en ingebracht worden. Het 
stemt overeen met 5 a 10% van het 
hoofd-inkomen. 

Dan is het maar de vraag of zo'n in
spanningen door iedereen te dragen zijn? 

vanwege de overheid, in die mate zelfs dat 
de voorziene enveloppe de voorbije jaren 
met een kwart werd ingeperkt tot 1,5 
miljard. Konkreet houdt het in dat amper 
10 tot 15% van de privé-inbreng in de 
studiekosten voor het hoger of univer
sitaire onderwijs door het verlenen van 
studiebeurzen wordt bijgepast. 

De kostprijs van het onderwijs in Vlaanderen 

Kleuter Onderwijs 

Lager Onderwijs 

Secundair Onderwijs 

Hoger Onderwijs 

Universitair Onderwijs 

Overheid 

90.615 fr 

90.615 fr. 

223 714 fr 

215.734 fr. 

439.915 fr. 

Eigen 
Inbreng 

4.470 fr 

10.000 fr 

19.000 f r. 

275.000 fr 

300.000 fr 

Totaal 

95.085 fr 

100.615 fr. 

242 714 fr. 

490.735 fr. 

739 915 fr. 

% Eigen 
inbreng 

4,70 

9,93 

7,83 

56,04 

40,55 

A fortiori is dit het geval wanneer het om 
meerdere kinderen gaat die men de kans 
gunt te studeren. In voorkomend geval 
gelden de kinderbijslagen nauwelijks als 
toemaatje. 

Talent hebben maar uit financiële over
wegingen aan hogere studies moeten ver
zaken, is hoe dan ook schandelijk. Noch
tans is het al te vaak een realiteit. Al te 
zeer wordt de studiekeuze door cen
tenkwesties bepaald, wat ertoe leidt dat 
voor kortere opleidingen gekozen wordt. 
Zo telt Vlaanderen 35% universitairen 
tegenover G5% HOBU's. In Wallonië is 
de verhouding van een gans andere orde, 
namelijk 48-52. Het is een bevreemdende 
vaststelling. Terwijl Vlaanderen voor een 
groter Bruto Regionaal Produkt instaat 
wordt er in de regel voor een lager 
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De keerzijde van de medaille vertaalt zich 
in een forse toename van het aantal 
jobstudenten die, noodgedwongen, voor 
een bijpassing moeten zorgen om hun 
studies betaald te krijgen. Recent on
derzoek leert aldus dat Vlaanderen zo'n 
200.000 „jobbers" telt. Betrouwbare in-
dikaties geven daarbij aan dat het, in een 
kwart van de gevallen, om jobstudenten 
uit noodzaak gaat. Een frankske bijver
dienen doen ze niet voor één of ander 
plezierreisje, wel voor het bekostigen van 
hun studies. Op die manier staan deze 
jongelui in voor een deel van hun stu
diekosten. Aangevuld met een maximale 
studiebeurs (van 96.000 fr.) kunnen aldus 
een derde tot de helft van de privé-kosten 
betaald worden. Evenzeer is waar dat ze 
met hun routine-arbeid de arbeidskansen 
van enkele duizenden weinig geschoolde 
arbeiders belasten. 

Het bewijst ten voeten uit hoezeer de 
overheid thans voor een a-sociaal beleid 
zorgt. Door te besparen op de studie
toelagen dwingt men duizenden jongeren 
tot de status van jobstudent. Willens 
nillens nemen ze aldus de plaats in van 
lager geschoolden die aldus naar de stem
pellokalen verwezen worden. 
Op die manier wordt voor een ver
tekening gezorgd waartegen reeds eerder 
door Vereniging Vlaamse Studenten ge
protesteerd werd. 

...BUKLUSSEN 

De slotsom is dan ook al even snel 
gemaakt als ze een keiharde realiteit bloot 
legt. Studeren en voortstuderen kost geld, 
zakken vol geld. Voor minstens een kwart 
van de gezinnen doet het pijn wanneer 
hun dochter of zoon wil voortstuderen, 
des te meer daar de grens voor het 
bekomen van een studiebeurs wansma
kelijk laag ligt. Wie één persoon ten laste 
heeft, mag immers niet meer dan 43.400 
frank netto per maand verdienen voor het 
bekomen van een beurs voor zijn kin
deren. In plaats van de voorziene en-
veloppes voor studiebeurzen met een 
kwart terug te brengen, konden ze beter 
verdubbeld worden. Een sociaal studie
stelsel dat die naam waard en waardig is, 
vereist in Vlaanderen een enveloppe van 
zo'n 3 a 4 miljard. Het is een ver
antwoorde aanpassing van wat thans in 
de begroting staat ingeschreven. 

Wie van z|Jn 
derde tot 
zijn drieën
twintigste 
Jaar schooi 
loopt Icost 
± 5,5 miljoen 
fr... 

Chris Vandenbroeke ,, Talent hebben, 
maar uit financiële overwegingen aan 

hogere studies moeten verzaken, is 
hoe dan ook schandelijk." 

Chris Vandenbroeke, 
Vlaams volksvertegenwoordiger 16 
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