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O p 11 november worden de 

slachtoffers van de Eerste 

Wereldoorlog herdacht. Stilte, 

bezinning en herinnering aan de gruwelijke 

slachting staan op dat moment in het teken 

van de hoop, de vrede, hier en elders. 

Hoe schrijnend is het dan ook om vast 

te stellen dat juist nu onze gewezen kolonies 

door oorlog, honger en ellende geteisterd 

worden. In het gebied rond de Grote Meren 

zijn reeds twee miljoen Rwandezen en 

Burundezen op de vlucht naar ,niemandsland', 

ten noorden van het Kivu-meer in Oost-Zaïre, 

daar waar gevechten plaatsvinden. 

Tienduizenden vluchtelingen lieten reeds het 

leven. Voor andere uitgehongerden en zieken 

wacht de dood. 

Aan hulpverleners geen gebrek, aan 

geneesmiddelen evenmin. Ook de financiële 

middelen zijn voorhanden, mede dankzij de 

niet aflatende steun van de gewone burger, wat 

de ll . l l . l l .-aktie andermaal bewijst. Maar, 

de Afrikaanse overheden laten niet toe dat hun 

bevolkingen worden gered. De Zaïrese, noch 

de de Rwandeze overheden stellen hun 

grenzen open voor hulpverlening. De Westerse 

mogendheden dringen daarop aan, maar 

kijken zelf toe. De kisten geneesmiddelen en 

voedsel staan te wachten omdat de VN-

Veiligheidsraad niet tot een konkrete zending 

van blauwhelmen kan besluiten. 

Intussen blijkt uit meerdere rapporten 

dat België geenszins inzake wapenlevering 

moet onderdoen. Terwijl een ontmoedigende 

staatssekretairs voor 

Ontwikkelingssamenwerking Reginals 

Moreels aandringt op een humanitaire, maar 

gewapende interventiemacht, rijst het 

vermoeden dat vanuit zijn thuisbasis Oostende 

tonnen wapens naar het oorlogsgebied 

worden overgevlogen. 

Het is dan ook een hart onder de riem 

dat de voorzitter van het 

IJzerbedevaartkomitee, Lionel Vandenberghe, 

tijdens de traditionele 11 november-

herdenking te Diksmuide met klem de 

Belgische wapenhandel heeft veroordeeld. 

Vandenberghe hekelde de miljardenuitgaven 

aan wapens, de onverschilligheid tegenover 

onze vroegere kolonies en de vele vormen van 

geweld en agressie. Uiteraard moet ook de 

Vlaamse beweging daartegen een dam 

opwerpen. Vandenberghe: „De Vlaamse 

beweging moet ook vandaag oog hebben voor 

het hedendaags maatschappelijk gebeuren en 

waarschuwen voor onverdraagzaamheid, 

rassenhaat en minachting van de demokratie." 

Een duidelijke waarschuwing aan het 

adres van sommigen die zich voor de ,echte 

Vlaamse bewegers uitgeven'. (evdc) 

Legalisering cannabis? 

Reimond Tolienaere 

Karrevracfnt l<inclerboel<en 

Marnix van Sint-Aldegonde 

IJzerbedevaart 

V LD-voorzitter Herman De Croo heeft 
op het laatste nippertje zijn kongres 

proberen te redden door een uitval te 
doen naar de milieuboxen-affaire waarin 
de naam van minister Kelchtermans ge
noemd wordt. De kongresgangers konden 
na drie dagen een opsteker best gebrui
ken. Want het VLD-kongres is, om het met 
Luc Van der Kelen in 
Het Laatste Nieuwste 
zeggen „een ge
miste kans" geble
ken. Zo schrijft hij: 
„[k moet altijd glim
lachen als ik de adep
ten van de politieke 
vernieuwing in de 
VLD hoor pleiten 
voor het behoud van het cumuleren van 
politieke mandaten, vooral als ze zoals 
Gentse liberale schepenen dan nog ver
zuimen de regels toe te passen waarvan ze 
zelf de grootste pleitbezorgers waren." 
Toen de VLD op haar magistraal geme-
dlatlseerde stichtingskongressen met re
volutionaire tema's uitpakte keek de goe
gemeente terecht verbaasd op. Alle 
macht zou voortaan van de burger ko
men, de partij en haar mandatarissen 
zouden zich naar zijn wensen plooien, 
gedaan met de vriendjes-politiek, gedaan 
met de cumul, gedaan met de politieke 
benoeming, gedaan met de invloed van 
de drukkingsgroepen. Naar Amerikaans 

Het kongres 
van de kloof 

voorbeeld werd het statuut van gere
gistreerde kiezer ingevoerd, een voor dit 
land werkelijk opzienbarende gedachte. 
Bovendien zouden de leden voortaan de 
partijvoorzitter op een heuse verkiezings-
dag aanstellen. Maar de VLD zou dra on
dervinden dat vernieuwing niet georkes
treerd kan worden, maareen lange weg is. 

Met vallen en op
staan 
De man die deze ver
nieuwingen- beli
chaamde, Cuy Ver-
hofstadt, trad ont
goocheld door te
genvallende verkie
zingsuitslagen, te
rug. Niet alleen daar

door raakte Verhofstadt vermoeid, maar 
vooral door tegenwerking in eigen ran
gen. In zijn plaats kwam het kopstuk van 
de behoudsgezinde vleugel, Herman De 
Croo. 
Onder zijn beleid bleek dat de mooie 
principes die de VLD zo aantrekkelijk 
maakte een na een sneuvelden. De kloof 
tussen liberale burger en partij werd op 
hetjongste VLD-kongres dan ook duidelijk. 
Wil de VLD eigenlijk wel vernieuwing? 
Voelen de liberalen zich niet beter in hun 
sas als service-partij, wat ze trouwens altijd 
is geweest' 
Van de aanvankelijke 3.000 geregistreerde 
kiezers blijft nog een handvol over, er werd 

zelfs melding gemaakt van enig gesjoemel 
om dat hoge aantal te bekomen. 
Om de relatie van de partij met de liberale 
organisaties (vakbond, ziekenfonds) te be
spreken was er op het voorbije kongres 
geen tijd meer, maar als het van de hui
dige VLD-top afhangt blijft deze onge
schonden behouden 
Op het kongres bleek het goedkeuren van 
een totaal cumulverbod een moeilijk te 
nemen klip, niet in het minst omdat be
paalde partijkopstukken zo'n verbod niet 
eens zelf toepassen. Vooral wat dit laatste 
betreft, blijkt eens te meer welke afstand 
er bestaat tussen de schone VLD-principes 
en de dagelijkse realiteit. Toen het par-
tijvoorstel om de cumulbeperking af te 
zwakken aan bod kwam, merkte een 
schrander kongreslid op ,,nog maar gis
teren een voorstel tot een wettelijk cu-
mul-verbod te hebben goedgekeurd en 
datzelfde voorstel vandaag voor eigen 
kopstukken reeds te moeten versoepe
len". Op zo'n ogenblikken komt de ware 
liberale aard boven. Brave kongresgangers 
nemen dan uiteindelijk genoegen door 
,,afwijkingen" toe te staan, niet meer bij 
tweederde meerderheid maar met de 
helft van de stemmen. 
Het cumuleren van politieke mandaten Is 
In elke partij, ook in de Volksunie, een oud 
zeer. Maar de VLD, die een propere-han-
den-politiek wil uitdragen en de eerste is 
om anderen de les in demokratie te spel

len, blijkt niet heiliger dan de paus te zijn. 
Voorzitter De Croo beloofde de kongres
gangers dat de VLD, wanneer zij In de 
regering komt, geen inhaal-benoemingen 
gaat eisen. Dat klinkt wel mooi, maar moet 
deze belofte In het licht van wat met de 
cumulregeling gebeurde wel ernstig ge
nomen worden' 
Wie niet met het interne leven van een 
politieke partij vertrouwd is moet raar 
opkijken wanneer een partij zo luchtig met 
de eigen principes omspringt. Het geeft 
geen fraaie indruk en zet zeker niet aan 
om ,,de politiek" ernstig te nemen. Een
zelfde bedenking willen wij maken om
trent de kandidatuur van Mare Van Peel als 
toekomstig CVP-voorzltter. Niet dat er 
maar één kandidaat is wekt verbazing, wél 
dat de kandidatuur door de eerste mi
nister werd opgedrongen: waardoor elke 
andere kandidatuur zinloos werd Boven
dien tartte de afhakende minister Pinxten 
elke verbeelding toen hij meedeelde ,,de 
CVP beter te kunnen dienen in de regering 
dan als partijvoorzitter", alsof de CVP 
moet gediend worden en niet het land... 
Politici klagen terecht over de afstand die 
er bestaat tussen de politiek en de burger. 
Maar niet alleen de burger moet zich 
afvragen vanwaar die kloof, ook de par
tijen moeten dat doen. Geloofwaardig
heid moet verdiend worden, ook in de 
politiek! 

Maurlts Van Lledekerke 



Nothomb 
Na langdurig stilzwijgen spreekt de PSC 
zich eindelijk uit over het 
kommunautaire dossier. Opvallend 
daarbij is dat de Franstalige kristen-
demokraten met scherp schieten naar 
hun koalitiepartner in de Waalse en in 
de federale regering, de PS. 
Misschien lonkt de PSC naar een andere 
koalitiepartner. Alleszins beschuldigt ze 

de PS ervan de macht te hebben 
veroverd binnen de Waalse 
interkommunales. Hoe dan ook, de PSC 
wil van geen verdere staatshervorming 
weten, ook niet- in 1999 en als deze op 
de agenda komt dan verkiest de PSC de 
oppositie. Let wel, het gaat hier om de 
PSC van de bevlogen unitarist Charles-
Ferdinand Nothomb. 

Vrouwendag 
In Cent werd de 25ste vrouwendag gevierd. Ruim 2500 
mensen, waaronder veel jonge vrouwen, woonden „de 
dag" bij. Deze zilveren Jubileumdag wilde een brug slaan 
tussen de jongere en oudere generatie vrouwen. Omer-
kelijk daarbij was de ruime eensgezindheid om niet toe te 
geven aan het zogenaamde „oplaaiend l<onservatlsme". 
Federaal minister van Gelijke Kansen Mlet Smet (CVP) viel 
daarbij uit naar haar partijvoorzitter Mare Van Peel. In 
tegenstelling tot Van Peel wil Smet In geen geval „de 
abortuswet terugschroeven." 
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In Vlaanderen is de bevolking 
sneller aan het vergrUzen dan die van 
Brussel en Wallonië, van de drie ge
westen zal Vlaanderen in 1998 de oud
ste bevolking hebben. 

Tegen het midden van de vol
gende eeuw zal de gemiddelde leeftijd 
van de Vlamingen één jaar hoger liggen 
dan die van de Walen en bijna vijfjaar 
hoger dan die van de Brusselaars. Dit 
alles blijkt uit de jongste bevolklnas-
voorultaüchten van het Nationaal In
stituut voor de Statistiek (NIS). 

Wie in zestien minuten een uit
leg wil krijgen over de nieuwste spel
ling, haast zich naar de plaatselijke 
biblloteek. Daar ligt op initiatief van 
Vlaams minister van Kuituur, Luc Mar
tens (CVP), een videofim ter beschik
king. 

Wie liever het geschreven 
woord hanteert, vraagt beter de gra
tis brochure ,De nieuwe spelling...in 
de nieuwe spelling' aan bij de kom-
munikatiedienst van de Vlaamse ge
meenschap. De brochure diende im
mers te worden herdrukt, want een 
eerste half miljoen exemplaren is reeds 
van de baan. 

Antwerpenaren staan gekend 
om hun vlotte omgangstaal. De Sin-
joren doen hun reputatie alle eer aan. 
In het buitenland wordt de metropool 
als voorbeeld aangehaald voor de toe
passing van informatietechnologie 
door de overheid, via het Manap, het 
Metropolitan Area Network. 

Het Manap verbindt via een 
glasvezelnetwerk duizenden tele
foontoestellen en komputers van 
stadsambtenaren. Daardoor kan de 
Antwerpse burger met al zijn of haar 
vragen bij één telefoonnumer terecht. 
Van daaruit kan overgeschakeld wor
den naar iedere dienst die op het Ma
nap is aangesloten. 

! De Canadese provincie Quebec 
legde een geheim fonds aan om de 
overgang naar onafhankelijkheid vlot 
te laten verlopen indien de Fransta-
ligen daar vorig jaar in een referendum 
hadden toe verzocht. Het viel echter 
anders uit. De separatisten verloren de 
stemming met een krappe 1,2%. Waar 
het geld vandaag naartoe is, is niet 
geweten. 
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AFRIKAANSE MEREN 
In het gebied rond de Grote Afrikaanse 
Meren zijn nu reeds twee miljoen mensen 
de vlucht. Rwandezen, Burundezen en 
ook Zaïrezen worden het land uit- en 
ingejaagd richting Goma, ten noorden 
van het Kivu-Meer in Oost-Zaïre, juist 
daar waar de gevechten plaatsvinden. 
Tienduizenden vluchtelingen lieten reeds 
het leven. Voor de andere hoderddui-
zenden wacht allicht de dood, terwijl een 
politieke oplossing voor het Midden-
Afrikaans konflikt niet in zicht is. De 
betrokken Afrikaanse landen wijzen el
kaar de schuld. In het Westen, met België, 
Frankrijk en de VS op kop, gaat men er 
steeds nadrukkelijker vanuit dat de Afri
kaanse landen het zelf moeten uitklaren. 
De westerse mogendheden hebben niet 
voor niets elk hun specifieke belangen in 
de één of andere Afrikaanse regio. Geen 
enkel westers land kan zich daarom nog 
langer als de onafhankelijke verzoener 
aandienen. 

De Belgische politieke diplomatie ligt nog 
het meest op apegapen. CVP en SP ru-
zieën dat het niet meer mooi is. De SP 
beschuldigt de CVP ervan Hutu-aanhan
gers te zijn. De SP'ers krijgen een Tutsi-
etiket opgekleefd. Beide partijen zijn het 
bovendien intern oneens. De SP-kamer-
fraktie wil van geen kontakt met de 
Zaïrese president Mobutu weten, terwijl 
SP-minister van Buitenlandse Zaken, Eric 

Derycke, twijfelt. Ook binnen de CVP 
heerst onenigheid. Gewezen buitenland
minister Leo Tindemans stak het vuur aan 
het lont. Met een misplaatste pretentie 
wees hij de SP, maar ook zijn partijgenoot 
Reginald Moreels met een beschuldigende 

vinger. Tindemans weet, kon en kan het 

allemaal toch zoveel beter... 

INTERVENTIE 
Teneinde dringend mensenlevens in het 
gebied rond de Grote Meren te redden, 
pleit staatssekretaris voor Ontwikkelings
samenwerking Reginald Moreels in de 
eerste plaats voor het inzetten van een 
internationale en neutrale interventie
macht. Onder de kontrole van de Ver
enigde Naties (VN) en met de hulp en 
goedkeuring van de Organisatie voor 
Afrikaanse Eenheid (OAE) wil Moreels 
dat een militaire, gewapende en aldus 
afdoende beschermingsmacht, via kor-
ridors, het vluchtelingenprobleem in 
goede banen leidt en de vluchtelingen 
naar hun land van herkomst doet te
rugkeren. 

De OAE speelt echter de bal door naar de 
Verenigde Naties. De starre Veiligheids
raad van de VN heeft evenwel beslist een 
interventiemacht uit te bouwen, maar de 
konkrete toepassing blijft alsnog uit. Wei
nig Westerse landen staan immers te 
springen om troepen te sturen. Ook Bel
gië is daar allerminst happig op. Van de 
weeromstuit staan CVP en SP alles be
halve op dezelfde lijn. Vooral de interne 
diskussie binnen de CVP draagt daartoe 
bij. Moreels en Derycke willen van geen 
Belgische troepenmacht weten. CVP-ka-
merlid Jan Van Erps, daarentegen, komt 
op voor het sturen van Belgische mi
litairen. 

WAPENS 
Terwijl oorlogen, massale vluchtelingen-
stromingen en uitzichtloze hongersnood 
de derde wereld teisteren, blijkt uit een 
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Vlaams Blok: 

nu ook 

In het Frans. 

Amerikaans rapport dat ons land voor de 

periode 1992-1995 de tiende leverancier 

van wapens aan ontwikkelingslanden 

was. 
Intussen raakte ook het jaarlijks Belgisch 
regeerrapport over de wapenhandel be
kend. Daaruit blijkt dat België vorig jaar 
meer dan 1000 uitvoervergunningen 
goedkeurde, samen goed voor een omzet 
van niet minder dan 27 miljard fr. 
Opvallend is dat ruim een kwart van de 
wapenleveringen van Vlaamse bedrijven 
of Nederlandstalige bedrijven in Brussel 
afkomstig zijn. In Vlaanderen is het be
drag voor uitvoervergunningen de af
gelopen drie jaar liefst verdrievoudigd. In 
Wallonië bleek vanaf vorig jaar een forse 
daling merkbaar. 

Wallonië staat immers vooral in voor de 
aanmaak van traditioneel wapentuig als 
kogels en schietgeweren, terwijl Vlaan
deren jSterk' staat in de produktie van de 
aan belang winnende hoogtechnologi
sche wapens. Is het aantal tewerkge-
stelden in de wapensektor sinds de jaren 
1970 van ruim 70.000 naar 11.000 ge
daald, dan zijn vandaag meer Vlamingen 
dan Walen bij de aanmaak van wapentuig 
betrokken. 

Tot slot dit; uit het jaarlijks federaal 
regeerarrapport kan niet worden afgeleid 
welke landen welke wapens kopen, laat 
staan hoeveel. Pas als deze harde cijfers in 
het jaarrapport staan, kan het parlement 
zijn kontroletaak naar behoren vervullen. 
Intussen moeten de parlementairen het 
doen met Amerikaans cijfermateriaal... 

HOGE RAAD 
Centraal m de diskussie omtrent de de
politisering van de magistratuur staat de 
oprichting van een Hoge Raad voor Jus

titie. Het is deze Hoge Raad die er in feite 
zou moeten toe bijdragen dat zowel de 
aanwijzing, de benoeming als de bevor
dering van rechters op een objektieve en 
dus niet partijpolitieke wijze verloopt. 
Om dat te kunnen bereiken is het van het 
allergrootste belang dat de Hoge Raad uit 
niet-politici wordt samengesteld. 
Daarover is de VU verleden week gaan 
praten met eerste minister Jean-Luc De-
haene. Dahaene gaf een weinig bezie
lende indruk. De depolitisering van de 
magistratuur behoort niet meteen tot zijn 
interesse. Toch kan Dehaene er niet om
heen. En hij heeft de oppositie nodig om 
- via de wijziging van grondwetsartikel 
151 - het gerechterlijk apparaat te de
politiseren. 

Kenmerkend voor haar beleid is dat de 
federale regering zo weinig in haar kaar
ten laat kijken. Dat is nu niet anders. Het 
regeringsvoorstel omtrent de depoliti
sering van de magistratuur is biezonder 
vaag. Zo schrijft de federale regering in 

14 november 1996 



Se non è vero... 
Wie binnenkort nog op zoek gaat naar 'Belgische' 
socialisten zal flink zijn best moeten doen. Niet omdat 
alle SP'ers plotseling het Vlaamse licht gezien hebben of 
omdat alle PS'ers de aanhechting van Frankrijk aan het 
voorbereiden zijn, maar wel omdat de wegen van beide 
partijen letterlijk zullen scheiden. 
Sinds mensenheugnis leven SP en PS gezellig samen op 
de Keizerslaan/Boulevard de 1' Empereur in een gebouw 
dat toebehoort aan de socialistische verzekeringsmaat
schappij Prévoyance Sociale. Reden van de verhuis is 
dat de PS meer ruimte nodig heeft - politieke be
noemingen die terugkomen, weet u wel... Ons kent ons 

en daarom moeten de Vlaamse socialisten op zoek gaan 
naar een nieuw hoofdkwartier. Dat ze er door hun 
Franstalige vrienden zonder meer uitgebonjourd zijn, 
willen ze evenwel niet gezegd hebben. SP-woord-
voerder Fons Van Dijck wist aan De Morgen te vertellen 
dat het huidige gebouw ook voor de SP te klein aan het 
worden was. Van Dijck zelf zal zijn spulletjes al eerder in 
dozen kunnen doen want hij wordt 'Direkteur Kom-
munikatie' bij Telenet Vlaanderen. Het moet moeilijk 
leven zijn met zoveel talent... Kan ons overigens iemand 
vertellen waar en wanneer deze vakature openbaar 
gemaakt is? 
Maar dat is natuurlijk naast de kwestie. En die is dat de 
SP'ers nog altijd geen nieuwe lokatie in Brussel ge

vonden hebben. WIJ is altijd bereid tot het geven van 
enkele tips: 

H De Zelfregeringsstraat lijkt de beste oplossing. Uit
zicht op werk of niet: altijd in de meerderheid! 
91 Maar er is ook de Bankstraat. Geen geknoei meer 
met geld: altijd een propere rekening! 
|g Ook de Welgelegenstraat moet een kans maken, al 
was het maar om de schitterende vertaling van Rue du 
Beau Site. 
If Een voorlopig onderkomen is te vinden in de 
Verhuizersstraat. 
I De Komediantenstraat, tot slot, behoeft geen ver
dere krans. 

^ DOORDEWEEKS • 

een warrige mededeling dat de wet ,de 
wijze zal bepalen waarop de objektiviteit 
van de aanwijzingen en benoemingen van 
rechters zal worden gewaarborgd'. En-
ventueel kan daartoe een orgaan worden 
opgericht die advies verleent. De re
geringsmededeling heeft het ook over de 
Hoge Raad voor Justitie. Maar, er wordt 
met geen woord gerept over de bevoegd
heden en de werking, laat staan de sa
menstelling van deze Raad. 

BOURGEOIS EN HOGE 
RAAD 
VU-kamerlid Geert Bourgeois wil over
duidelijk komaf maken met de partij
politieke invloed op de aanwijzing, be
noeming en bevordering van magistraten. 
Aan de redaktie deelde hij mee dat 
daarom de Hoge Raad voor Justitie moet 
samengesteld worden uit magistraten, ad-
vokaten, en akademici. Overigens moet 
de Hoge Raad of eventueel een ander op 
te richten orgaan zowel instaan voor 
advies, aanwijzing, benoeming en be
vordering van rechters en voor een ge
degen kontrole daarop. 
Juist daar knelt het schoentje. Aan de VU 
liet Dehaene uitschijnen de Hoge Raad 
voor Justitie enkel met een adviserende 
en kontrolerende taak te belasten. Deze 
Hoge Raad zou dan kunnen worden 
samengesteld uit niet-politici. Dehaene 
denkt eraan om daarbovenop een soort 
Kollege op te richten dat dan moet in
staan voor de werkelijke benoemingen en 
bevorderingen. Dehaene zei echter niets 
over de wijze waarop een dergelijk Kol
lege zou worden samengesteld. Vandaar 
rijst het vermoeden dat de federale re
gering, onder druk van de PS, ,ach-
terpoortjes' zoekt om een efficiënte de-
poltisering tegen te houden. Als dit be
waarheid wordt, is het voor de VU zo 
klaar als pompwater dat het justitieel 
benoemingsbeleid in handen van de ge
meenschappen moet worden gegeven. 

KELCHTERMANS 
Vlaams minister van Leefmilieu en Te
werkstelling, Theo Kelchtermans, dreigt 
door het Vlaams parlement naar het Hof 
van Cassatie te worden verwezen. 
Het gerecht vraagt de toelating Kelchter
mans te ondervragen. 
Aanleiding daartoe is de beschuldiging 
van korruptie. In ruil voor de toekenning 
van de produkrie van milieuboxen aan het 
Oostvlaamse bedrijf Aralco en in on
deraanneming aan het Limburgse bedrijf 
Plascobel zou „iemand" in 1991 geld 
hebben ontvangen voor de financiering 
van de CVP-partijkas. 
Aan de bestelling van de boxen ging een 
bedrag van iets meer dan een miljard 
gepaard. Opmerkelijk is dat geen enkele 

Theo: alweer 

In opspraak. 

box konform het bestek werd geleverd. 
Zo werd bij geen enkele box de vier 
waarschuwingstekens die zich bovenop 
het deksel bevinden, ingekleurd. Dat le

verde voor de bedrijven een winst op van 

140 miljoen fr. Vermoed wordt nu dat dit 

bedrag aan de CVP-partijkas zou zijn 

overgemaakt. 

Kelchtermans ontkent in alle toonaarden. 
De minister is verbolgen en wijst erop dat 
hij reeds veroordeeld wordt, nog voor er 
van een ondervraging sprake is. Ove
rigens benadrukt Kelchtermans „dat hij 
nooit bij de partijfinanciering betrokken 
is geweest." 

Kelchtermans' opmerking spreekt boek
delen. Allicht wil hij de schuld, al dan niet 
terecht, in de schoenen van Leo Delcroix 

schuiven. De door schandaalvermoedens 
geplaagde Delcroix was in 1991 par-
tijsekretaris en bevoegd voor de par
tijfinanciering. Opvallend is dat Delcroix 
niets ontkent. Hij beweert enkel „ zich 
niets meer te herinneren." Bovendien 
wijst hij er lakoniek op dat „giften van 
firma's aan poUdeke partijen in '91 nog 
niet verboden waren." 
Kan best, maar het gaat hier over over
heidsopdrachten. Dat is nog wat anders 
dan vrijblijvende giften. 

B ill Clinton werd vorige week voor de tweede keer 
verkozen tot president van de VSA. Na een zeer 

nnatte verkiezingskampanje iiad hij genoeg aan 49% van de 
stennmen om zijn Republikeinse tegenstander Bob Dole van 

de troon te houden. 

Het was al sinds enkele maanden duidelijk: 
Bill Hillary, Chelsea en Socks zouden nog 
eens vier jaar lang het Witte Huis be
volken. Clinton wordt daarmee de eerste 
president van de Demokraten sinds Roo
sevelt die zijn ambt wist te verlengen. Dat 
hij dat deed mag eigenlijk een klein won
der heten: nog geen twee jaar geleden 
gaf niemand nog een frank voor zijn 
kansen. Clintons partij verloor de meer
derheid in zowel de Senaat als in het Huls 
van Afgevaardigden, de Republikeinen le
ken goed op weg om ook de nieuwe 
president in huis te halen. Tot de bom
aanslag in Oklahoma - waarbij nogal wat 
kinderen omkwamen - het tij deed keren. 
Clinton won opnieuw het vertrouwen van 
het publiek en kon dat bevestigen bij de 
begrotingsperikelen waarbij het openbare 
leven in de VSA meerdere weken werd 
lamgelegd. The comeback-kid' kon zon
der tegenstander in de eigen partij naar 
de verkiezingen. 
Zijn belangrijkste tegenstander, de Re
publikeinse senator Bob Dolekon dat niet. 
Pat Buchanan en Steve Forbes bleken te 
duchten tegenstanders binnen de eigen 

49 op 49 
rangen en Dole had dus eerst andere 
katten te geselen dan enkel Socks, de kat 
van de Clintons. Dat Dole in de afgelopen 
kampanje naar bulten kwam als een oude, 
vermoeide man hoeft dan ook niet te 
verwonderen. De beide TV-debatten liet 
hij voor Clinton en slechts na het kongres 
van zijn partij leek hij alsnog voor een 
ommezwaai te kunnen zorgen. Nog meer 
hoop was er voor hem weggelegd toen hij 
advokaat van de duivel speelde en Clin
tons fondsenwerving onder de loupe 
nam. Giften uit het buitenland zijn niet 
toegestaan en dus was het Indonesisch 
•geld van Clinton niet wettelijk. Maar dat 
gegeven lekte slechts kort voor 'D-Day' uit 
en het kalf was verdronken. Niet alleen 
door een slechte timing heeft Dole het 
met gehaald. Een verkeerde inschatting 
van de kiezer zou wel eens net zo zwaar 
kunnen hebben doorgewogen. Je hardop 
afvragen of potentiële kiezers 'verdoofd' 
zijn; zwijgen lijkt een betere techniek. 
Meer dan de helft van die potentiële 
kiezers kwam overigens niet tot de daad. 
Slechts 49% van de stemgerechtigde 
Amerikanen ging ook daadwerkelijk bol

letjes kleuren, het laagste cijfer sinds 
1924. Van hen die wel gingen, stemde 
bijna de helft op Clinton, iets meer dan 
40% op Dole en de rest op de excentrieke 
multimiljonair Ross Perot Vreemd genoeg 
hebben de Amerikanen een president ver
kozen van wie 60% meent dat hij gelogen 
heeft in de 'Whltewater'-affaire en nog 
eens meer dan de helft dat hij totaal niet 
te vertrouwen is. 
Mogelijk heeft dat wantrouwen ook mee
gespeeld In de gelijktijdig gehouden kon-
gresverkiezingen. Daar vertrouwden de 
kiezers hun stem toe aan de Republi
keinen. In het Huis van Afgevaardigden, 
waarvan de konservatief Newt Gingrich 
voorzitter blijft, verloor de republikeinse 
partij weliswaar een aantal zetels, maar ze 
behoudt de meerderheid, in de Senaat 
won ze er twee bij. 
Clinton, die met meer herverkozen kan 
worden, zei al In zijn eerste toespraak na 
de verkiezingen dat de uitslag hem 
noopte tot samenwerking. Mogelijk zal hij 
ook een Republikein In zijn regering op
nemen. Dat er nieuwe ministers zullen 
komen staat vast. Onder meer de huidige 
ministervan Buitenlandse Zaken Christop
her en Defensieminister flsr/y stappen uit 
hun funktle. Clinton zal zich In zijn tweede 
termijn ook meer kunnen en moeten 
toeleggen op dat buitenlands beleid. De 
VSA hebben nog troepen in Bosnië, de 
toestand In Rusland is weinig stabiel en 
het kommunistische China blijft een niet 
te verwaarlozen grootmacht. Ook de 
schandalen waar hij onder de vorige le
gislatuur mee te maken had zullen hem 
parten blijven spelen. Gemakkelijk zal Clin
tons tweede ambtstermijn niet zijn. 

(gv) 
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stof tot spreken 
De meeste pendelaars zijn al tevreden 
als de trein rijdt en maken zich weinig 
zorgen over het taalgebruik van de 
kaartjesknipper. Toch bepaalt de 
taalwetgeving dat enkel mag 
omgeroepen worden in de taal van het 
gewest waarin de trein zich op dat 
moment bevindt. In Brussel staat het de 
omroeper vrij te kiezen in welke taal hij 

zich eerst tot de reizigers wendt. Eén en 
ander volstaat niet voor Olivier 
Maingain (PRL/FDF). Middels een 

parlementaire vraag maakt het kamerlid 
zich zorgen over het omroepen van 
Nederlandstalige bestemmingen in het 
Franstalig gewest. In pakweg Charleroi 
zal niet 'Antwerpen' de eindbestemming 
zijn, maar 'Anvers'. Maingain stelt tegen 
deze regel overtredingen vast en vraagt 
de NMBS de regels na te leven. 
Duidelijke afspraken maken goede 
vrienden. Veronderstellen we... 

# W E T S T R A A T # 

Het banenbeleid van de Vlaamse regering staat 
dezer dagen zwaar ter diskussle. Nu vast 

staat dat de oorspronkelijke Marivlam-operatie 
afgeblazen is, dient de Vlaamse regering op zoek te 

gaan naar een alternatieve oplossing. Maar, de 
meerderheid is verdeeld. 

Onenigheid 
banenpian 

In maart 1996 bereikte de Vlaamse re
gering een princiepsakkoord over het 
zogenaamd banenplan. Hiervoor werd 
een bedrag van 6 miljard frank voorzien. 
Het meest opmerkelijke onderdeel van 
het banenplan behelst de Marivlam-ope
ratie: een verlaging van de vennoot
schapsbelasting voor een aantal indus
trietakken. De bedrijven kunnen echter 
enkel van deze maatregel genieten indien 
ze de tewerkstelling behouden. Nog een 
extra belastingsverlaging is voor hen weg
gelegd indien ze de tewerkstelling ver
hogen. 

FEDERAAL 
De vennootschapsbelasting wordt echter 
federaal geheven. Daarom stelde de 
Vlaamse regering voor de gederfde be
lastingsinkomsten volledig te kompen-
seren. Zo zou niemand verlies hoeven te 
leiden. Het plan kon op de steun van de 
v u rekenen. De kombinatie van een 
kostenverlaging via een verlaging van de 
venootschapsbelasting gekoppeld aan te
werkstellingsbehoud is een bescheiden, 
doch effektief instrument om op korte 
termijn de tewerkstelling alleszins zo sta
biel mogelijk te houden. We vragen ons 

Chris Vandenbroeke (foto) en Jean-
Marie Bogaert vreesden van in het 

begin dat een geprelc met Wallonië 
over de verlaging van de 

vennootschapsbelasting biezonder 
moeilijk zou verlopen. 

wel af waarom bepaalde sektoren, zoals 
bijvoordeeld de bouwsektor, in deze 
maatregel niet vervat zitten. 

VREES 

De VU-parlementsleden Chris Vanden

broeke en Jean-Marie Bogaert vreesden 
van in het begin dat het gesprek met 
Wallonië moeilijk zou verlopen. Temeer, 

Arlane en de „Juste retour" 
In een parlementaire vraag van 15 juli 
jongstleden heeft VU-kamerfraktlevoor-
zitter Annemie Van de Casteele aan fe
deraal minister van Wetenschapsbeleid 
Yvan Yfieff meer uitleg gevraagd over de 
mislukte lancering van de Ariane-5-raket, 
Wat Van de Casteete vooral Interesseerde 
was de kostprijs van het hele projekt voor 
België én de gewestelijke verdeling van de 
zogenaamde .ekonomische kompensa-
ties'. Ylieff stelde in zijn antwoord dat 
tijdens de ministerkonferentie van 1987 
de Belgische bijdrage op 6% werd vast
gelegd. De totale kostprijs van Arlane 5 
bedraagt 5.792 miljoen rekeneenheden, 
wat neerkomt op een slordige 214 miljard 
fr. Als België daarvan 6% ophoest, is dat 
gelijk aan niet minder dan 12,85 miljard fr. 
Dat bedrag wordt door de federale over
heid en aldus in hoofdzaak door Vlaan
deren betaald. 

Ylieff legt verder uit dat de „ekonomlsche 
kompensaties" uit kontrakten bestaan die 
In het kader van het Arlane 5-projekt aan 
Industnêlen uit de diverse lidstaten wor
den toevertrouwd. Deze toekenningen, 
zo verzekert de minister, verlopen In een 

vu-kamerfraktievoorzitter Annemie Van de 
Casteele voelde federaal minister van 

Wetenschapsbeleid Yvan Ylieff aan de tand 
over het voorlopig mislukte ESA-projekt. 

„open kompetitie", waarbij alleen ob-
jektleve krlterla gehanteerd worden. De 

gewestelijke verdeling van deze kompen
saties wordt door de PS'er beschreven als 
„eerder voordelig voor het zuiden van het 
land en voor Brussel". 
Een wet erg voorzichtige omschrijving als 
we de naakte cijfers iDekijken: 39,6% voor 
Brussel; 43,5% voor Wallonië en 16,9% 
voor Vlaanderen Ylieff stelt dat er ge
woon meer bedrijven en meer expertise in 
Wallonië aanwezig zijn, een vaststelling 
die volgens de VRWB (Vlaams Raad voor 
Wetenschapsbeleid) op niets steunt. 
Integendeel, Vlaanderen heeft heel wat 
goed onderlegde bedrijven en onder
zoeksinstellingen. En het is vooral Vlaan
deren die de financiële bijdrage voor een 
prestigieus en overigens voorlopig mislukt 
ESA-projekt heeft geleverd. Daartegen
over krijgt Vlaanderen, zogezegd op basis 
van objektlve krlterla, beschamend weinig 
terug. Voor Annemie Van de Casteele Is dit 
alvast eens te meer een reden om, net 
zoals de VRWB, te blijven pleiten vooreen 
volledige regionalisering van het weten
schapsbeleid! 

Zeger collier 
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omdat Jean-Luc Dehaene niet geneigd 
leek de Vlaamse regering te steunen. Deze 
vermoedens werden bewaarheid naar
mate duidelijk bleek dat het dossier op 
een dood spoor zat. De Vlaamse regering 
gaf het overleg met Wallonië nog een kans 
tot 1 november. Maar ook dat haalde 
niets uit. 

VAN ROMPUY 

En nu? Jean-Marie Bogaert sneed het 
onderwerp vorige week in de kommissie 
Ekonomie, naar aanleiding van de be
grotingsbespreking, aan. Hij stelde met 
velen vast dat finaal een jaar verloren was, 
dat het luide trompetgeschal van mi
nister-president Luc Van Den Brande 
(CVP) alweer de verkeerde strategie was 
gebleken. Vlaams minister van Ekonomie 
Eric Van Rompuy (CVP) mocht de brok
ken, net zoals in het Boeldossier, komen 
lijmen. 

De terechte kritiek van Jean-Marie Bo
gaert liet Van Rompuy, die de Marivlam-
operatie zeer genegen is, niet onberoerd. 
Getergd door de kritiek van de oppositie 
en SP-kommissie-voorzitter Robert Voor-

hamme, stelde hij in een emotionele bui 
dat het „onderhandelen met de Walen 
heel moeilijk is" en „dat de VU en de 
VLD dat ook wel zouden ondervinden bij 
de volgende staatshervorming". 

VERDEELDHEID 

De VU weet dit al langer dan vandaag. 
Maar daarom pleit zij er al sinds haar 
ontstaan voor dat de Vlamingen in deze 
materie ten minste een eensgezind stand
punt zouden innemen. Het heeft er echter 
alle schijn van dat de socialisten er ab
soluut niet rouwig om zijn dat de Ma
rivlam-operatie geen doorgang vindt. En 
dit terwijl de socialisten deze operatie in 
de Vlaamse regering goedkeurden. Er 
heerst dus niet enkel verdeeldheid tussen 
Vlamingen en Walen, maar ook binnen de 
Vlaamse regering zelf. 

TEWERKSTELLING 

Als utsmijter gaf minister Van Rompuy 
heldhaftig mee dat hij thans werkt aan 
een voorstel om de onroerende voor
heffing voor bepaalde sektoren te ver
lagen. Hij diende echter toe te geven dat 
hierover nog geen konsensus bestaat in de 
schoot van de Vlaamse regering. Hij wou 
het Vlaams Parlement echter „inlichten", 
lees: de socialistische koalitiepartner 
bruuskeren. In ieder geval eist Jean-Marie 
Bogaert dat de verlaging van de on
roerende voorheffing prioritair aan het 
behoud van de tewerkstelling gekoppeld 
wordt en dat er hieromtrent klaarheid 
wordt geboden, nog voor de Vlaamse 
begroting wordt goedgekeurd. 

Karl CoUaerts 
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Het gebruik van cannabis mag in de VSA 
dan wel onder sommige omstandigheden 
toegestaan zijn, in België is het nog steeds 
verboden. Daarom stappen de VU-jon-
geren op 16 november op voor de le
galisering van cannabis. 

'Moet dat nu wel allemaal?' 
vroegen we aan VUJO-voorzit-
ter Sigurd Vangermeersch. Hij 
vond van wel. 

Sigurd Vangermeersch: „Ik ga ervan uit 
dat cannabis ingeburgerd is in belangrijke 
jongerenkulturen. In een VUB-onderzoek 
naar het middelengebruik van Brusselse 
jongeren bleek dat meer dan 28% van de 
18-jarige jongens reeds cannabis gerookt 
had. Jongeren die 'uitgaan' als belang
rijkste vrijetijdsbesteding opgaven had
den opmerkelijk meer kans om canna
bisgebruiker te zijn." 

Geen reden om daar aan te 
twijfelen, maar moeten ouders 
- en anderen - zich daar toch 
niet een beetje zorgen om ma
ken? 

S. Vangermeersch: „Met de regelmaat 
van klok verschijnen er in gerenom
meerde medische tijdschriften artikels die 
het risiko van cannabisgebruik relative
ren. Onder meer het belangrijke me
dische tijdschrift The Lancet schreef in 
november 1995: 'Het roken van can
nabis, zelfs op lange termijn, is niet scha
delijk voor de gezondheid'." 

OVERHEIDSKONTROLÈ 

Ik denk niet dat mijn ouders 
daardoor overtuigde cannabis-
rokers zullen worden... 

S. Vangermeersch: „Dat zal inderdaad 
niet zo gemakkelijk zijn. Het huidig drug
beleid slaagt er immers in om van een op 
zich onschuldig genotsmiddel een pro
blematisch produkt te maken. Ten eerste 
is er de illegaliteit waarin cannabis nood
gedwongen verhandeld wordt. Op de 
illegale markt is er totaal geen over-
heidskontrole. De overheid kan met an
dere woorden geen produktkontrole 
doorvoeren, niet waarschuwen voor een 
verkeerd gebruik, noch een direkt en 
realistisch ontradingsbeleid voeren." 

Produktkontrole, verkeerd ge
bruik, ontradingsbeleid: het 
niet-legaliseren van die hele 
handel is dus blijkbaar toch zo 
dom nog niet? 

S. Vangermeersch: „Een belangrijker ge
volg van dit illegaal karakter zijn de 
plaatsen waar cannabis verhandeld 
wordt. Gewoonlijk op 'de hoek van de 
straat'. Het lijkt ons biezonder belangrijk 
dat we jonge cannabisgebruikers daar 
weg houden. Op de illegale markt ope
reren immers tal van dealers die naast 
cannabis ook minder onschuldige pro-
dukten als bv. cocaïne en heroïne ver-

Legalisering 
cannabis? 

kopen. Is het in dit opzicht verwonderlijk 
dat de stepping-stoneteorie zo halsstarrig 
stand houdt? Dit verschijnsel is dan wel 
niet te wijten aan intrinsieke eigenschap
pen van cannabis maar aan de overheid 
die haar verantwoordelijkheid niet op
neemt." 

Geef de overheid maar weer de 
schuld! 

S. Vangermeersch: „Voorstanders van 
prohibitiewetten zullen argumenteren 
dat veel cannabisprodukten verhandeld 
worden tussen leeftijdsgenoten. Vraag 
blijft echter hoe lang in deze zogenaamd 
onschuldige verkoopsnetwerken andere 
illegale produkten geweerd kunnen wor
den. De overheid gebruikt in elk geval 
geen ander middel dan de falende re
pressie om deze netwerken te sturen of te 
kontroleren. 

Verder mogen de gevolgen van de re
pressie en de stigmatisering van vooral de 
jongere cannabisgebruiker niet onder
schat worden. Op nog te veel politieke en 
maatschappelijke nivo's is het onbegrip 
tegen gebruikers zo groot dat dit voor 
penibele situaties zorgt. Leef u eens in in 
de positie van een jonge arbeider die werk 
zoekt maar een strafblad heeft voor het 
gebruik van cannabis. Voorbeelden legio. 
Vorige week raakte bv. het trieste feit 

bekend dat militairen zelfs o.w.v. een 

onschuldig jointje worden ontslagen." 

GEVAARLIJK 
Niet alleen de ouders en de 
overheid zijn schuldig, maar 
ook nog het leger? Zou can
nabis dan toch niet een heel 
klein beetje gevaarlijk zijn? 

S. Vangermeersch: „Cannabis is wel de
gelijk gevaarlijk. Niet het produkt op zich 
maar de misplaatste aanpak van de over
heid kreëert problemen. Verbieden en 
moraliseren is een verkeerd antwoord op 
stijgend cannabisgebruik." 

En daarom zegt VUJO: de straat 
op en betogen! 

S. Vangermeersch: „Als we zaterdag 
meestappen is dit in de eerste plaats om 
het huidige non-beleid aan te klagen. 
Maar er is meer. We hopen in stilte dat de 
betoging mee het breed maatschappelijk 
debat over cannabis op gang trekt. Het 
drugsprobleem kan niet worden opgelost 
door formele wetten. De diskussie mag 
niet alleen in het parlement of in kringen 
van verzorgingswerkers gevoerd wor
den." 

Weten die mensen het dan niet 
beter? 

S. Vangermeersch: „Rond weinig aktuele 
problematieken bestaat zoveel onbegrip 

en onwetendheid. Veel mensen gooien dit 
produkt op een hoop met kriminaliteit en 
maatschappelijke marginaliteit. In zo een 
klimaat ontstaat bij sommige pohtici de 
neiging om de diskussie over cannabis 
niet te voeren. Van een kloof met de jonge 
burger gesproken!" 

Is dit geen poging om elek-
toraal munt te slaan uit een 
vraag bij een beperkte groep 
jongeren? 

S. Vangermeersch: „Politiek moet meer 
zijn dan elektorale taktieken. Politici 
moeten tegen de stroom in durven roeien. 
Op basis van objektieve informatie moe
ten zij op een open en onbevangen manier 
maatschappelijke debatten openen, ook 
als dit erg gevoeUg ligt of onpopulair is bij 
de burgers. Het signaal moet gegeven 
worden dat niemand iets opschiet met het 
diaboliseren van cannabisgebruik. Jon
geren moeten het signaal ontvangen dat 
de politiek zich ook durft buigen over 
tema's waarmee vooral zij gekonfron-
teerd worden." 

VUJO-
voorzltter 
Sigurd 

Vangermeersch: 
„Cannabis 
wordt maar 
gevaarlUk 
omdat de 
overheid het 
produkt In de 
Illegaliteit 
laat." 

En je hebt dan een huis met een tuintje, 
gelegen in een gezellige buurt. Een be
scheiden doeninkje waarin het goed toe
ven is en dat mijn hulsgenoten en ik voor 
geld op de wereld willen missen. Tot moe
der de vrouw een tuinhuisje wil, zo'n mlnl-
blokhut net groot om er een spade en een 
hark In op te bergen. En het emmertje 
met wasspelden want het lapje grasperk Is 
ideaal om er de was te laten wapperen. 
Als Inwoner met een beetje burgerzin 
haast Je je naar de technische dienst van Je 
gemeente en deel Je de ambtenaar het 
grote verlangen van Je echtgenote mee. 
,,Ah, madam wil een tulshuisje!" klinkt zijn 
uitroep die een mengeling van verbazing 

^ ACH ZO ^ 

Ziedaar het scenario zoals het zich da
gelijks in Vlaanderen afspeelt. 
Maar er worden ook andere scenario's 
geschreven. Ondermeer door een zekere 
meneer Aimé Desimpel, VLD-polltlkus en 
suksesvol zakenman. Deze meneer van de 
Party van de Burger vindt de gang naar het 
gemeentehuls niet naar zijn maat ge
sneden en dus hanteert hij het alter
natieve scenario. Bouwtoelating voor een 
tuinhuisje? Kom nou! Niet onnozel doen, 
hé! 
„In mijnenhof doenekikwattekikwil. Heb-

Keep it Simple! 
en verwijt is. „En hoe ziet madam dat 
optrekje?" En je ontvouwt je plannen, 
een kleurrijke hulsaanhuls-folder. 
Een week later heeft het schepenkollege 
uitspraak gedaan en nog een week later 
dropt de veldwachter de „bouwvergun
ning" In de brievenbus. Nog een week 
later brengt de folder-firma het bouw
pakket en tegen de eerste lentedag ben Je 
de trotse eigenaar van een riant tuin
huisje. Nauwelijks plaats om er een spade, 
een hark en het emmertje met de was
spelden onder te brengen; vertel Je ie
dereen die een kijkje komt nemen. 

bekik goestink voor e'hus, danzette-
kike'hus. Hebbekikgoestinkin e'vyver, dan 
gravekik e'vyver, willeklk e'sauna, datzet-
teklk e'sauna, willeklke'badhus en e'ten-
nlsplln, danzettekikdadde. 'k Hebbekik 
toch de bakstenen," 
En aldus geschiedde. 
Meneer Aimé mag dan wel Desimpel he
ten, zo simpel is hij niet. Zijn verkie
zingsleuze „Keep it Simple!" getrouw 
kiest Aimé de kortste weg: hij laat In zijn 
tuintje een badhuls annex zwembad an
nex tennisveld aanrichten. Bouwvergun
ning? „In mijnenhof doeneklkwaddeki-

kwil!" 
Al de mooie principes die de VLD op haar 
kongressen en In Burgermanifesten uit
strooit zijn niet besteed aan meneer De
simpel, die zijn voor de burgers bestemd 
en niet voor hem. 
Nochtans weet Desimpel als gemeente
raadslid en als man van den bouw maar al 
te best dat bouwen zonder bouwver
gunning niet mag. Da's 1, Ten 2de weet hij 
dat in Vlaanderen onwettelijk opgetrok
ken gebouwen zelden moeten worden 
afgebroken. Ten 3de weet meneer De
simpel dat hem een veroordeling mét 
boete boven het hoofd hangt, maar ten 
4de weet hij ook dat die boete voor hem 
maar een schijntje betekent. Dus begaat 
meneer Desimpel, ten 5de, opzettelijk 
een bouwovertreding. En zet hIJ zijn 
sauna, zijn zwembad en zijn tennisplein 
neer. Zo simpel is dat! 
Vol vertrouwen wacht hij de uitspraak van 
het gerecht af. En de uitspraak Is, zoals 
verwacht, mild. Een boete van 800.000 
fr,, wat voor een multl-mlljonair maar een 
schijntje is. Van afbreken is er geen sprake. 
Zo is iedereen kontent, meneer Desimpel 
die, dankbaar voor zoveel begrip, braafjes 
de boete betaalt en de Vlaamse Gemeen
schap die 800,000 fr. rijker is. Tennissen, 
zwemmen, doesjen en zweten: het kan nu 
allemaal In het tuintje langs de Hand-
zamestraat In Kortemark, 
En wij, In ons (wettelijk opgetrokken) tuin
huisje, weten wat wij reeds wisten: in dit 
land Is niet iedereen gelijk voor de wet' Zo 
Simpel Is dat, R.Asmus 
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B eetje bij beetje krijgt de geïnteresseerde lezer een 

vollediger beeld van partijen en figuren die een 

vooraanstaande rol hebben gespeeld in de aanloop 

tot en de uitvoering van de kollaboratie tijdens WO 

II. Na Greep naar de Macht (B. De Wever) en Gerard 

Romsee (E. Raskin) is er nu de biografie van 

Reimond Tollenaere door Pieter-Jan Verstraete. 

6 

De auteur van deze levensbeschrijving 
van Reimond Tollenaere heeft een leemte 
gevuld die tot nu toe open gebleven was. 
Alhoewel Tollenaere geen lang leven ge
kend heeft en nog jong was toen hij 
sneuvelde aan het Oostfront had hij toch 
reeds een belangrijke rol gespeeld. Het 
gaat hier m.i. niet om een individueel 
geval, maar om de denkwereld en de inzet 
van iemand die representatief was voor 
een gedeelte van zijn generatie in Vlaan
deren. Hij was in grote mate een voor
beeld van de invloed die de tijdsgeest had 
op de jongeren, die iets nieuws wilden en 
uitkeken naar een toekomst die nieuw en 
groots was. 

VLAAMSGEZINDE REBEL 

De auteur is geen auditeur die een re
kwisitoor geschreven heeft. Hij behandelt 
zijn onderwerp zonder vooringenomen
heid, zonder op te treden als een rechter 
die moet oordelen en veroordelen. Neen, 
hij streeft naar een objektieve weergave 
van het feitenmateriaal dat hij verzameld 
heeft en gebruikt als basis voor zijn voor
stelling. Een eerste verdienste is wel dat 
hij een grote inspanning gedaan heeft om 
zoveel mogelijk dokumentatie - van ve
lerlei aard - te verzamelen en te ver
werken. 

Zijn boek is omvangrijk geworden, om
dat hij alles belangrijk gevonden heeft wat 
maar enigszins kon bijdragen tot een 
beter inzicht in de persoonlijkheid van de 
man die hij nauwgezet gevolgd heeft in 
zijn levensloop - van de wieg tot aan het 
graf. 

Reimond Tollenaere was een Oost-Vla
ming, in 1909 geboren te Oostakker. Zijn 
kinderjaren en zijn jeugd verliepen vol
gens het geijkt patroon in het kristehjk 
Vlaanderen van toen. Zijn schooljaren 
waren nogal bewogen. Vanzelfsprekend 
werd hij Vlaamsgezind en kwam hij te
recht in het AKVS. 

Hij was reeds een rebel op het kollege en 
kwam tenslotte terecht in het Klein Se
minarie van Roeselare. Waarom weten we 
niet, schrijft de auteur. Het ligt bijna voor 
de hand dat Tollenaere zich geroepen 
voelde tot het priesterschap. Zijn roeping 

is niet in vervulling gegaan. De seminarist 
bleef een vurig aanhanger van het 
Vlaams-nationalisme, dat toen nochtans 
veroordeeld werd door de geestelijke 

Vermeld moet worden de invloed die 
priester Robrecht De Smet, die vanuit 
Nederland ageerde, gehad heeft op Tol
lenaere; een ongelukkige invloed omdat 
De Smet een fanatieke extremist was, die 
buiten de realiteit leefde, een verbitterde 
anti-belgische Groot-Nederlander. Hij 
stond achter het weekblad Vlaanderen en 
was de oprichter van het genootschap 

Reimond Tollenaere, 
van de wieg 
tot het graf 

overheid. Hij stond in kontakt met pater 
Callewaert. Tenslotte werd hij wegge
zonden van het seminarie. Waarschijnlijk 
omwille van zijn radikale Vlaamsgezind-
heid, misschien ook wel om zijn op
standig karakter. 

In de zomer van 1928 stond hij, ver
twijfeld, op straat en moest een nieuw 
levensdoel kiezen. 

In november van dat jaar Het Tollenaere 
zich inschrijven als student aan de Rijks
universiteit te Gent. Hij zou er rechten 
studeren. Dat hij Gent boven Leuven 
verkoos is wellicht te wijten aan de aan
wezigheid van pater Callewaert te Gent, 
die op hem in die jaren grote invloed had. 

„Jong-Nederlandsche Gemeenschap", 
waarvoor hij o.m. Tollenaere mobili
seerde. Dit genootschap, waarvoor Tol
lenaere inderdaad aktief was, telde nooit 
meer dan enkele tientallen leden en heeft 
geen rol van betekenis gespeeld. 
Tollenaere reisde in zijn studententijd 
herhaaldelijk naar Duitsland en woonde 
er o.m. studentenkongressen en vakan
tieleergangen bij. Aldus heeft hij een 
volksvergadering bijgewoond waarop hij 
Hitler heeft horen spreken. Hij was toen 
reeds een felle bewonderaar van Hitler en 
van het nationaal-socialisme. Te Gent 
werd hij praeses van het studentenver
bond (AVHV) dat hij bij zijn vertrek uit 

Aan alle kameradtii die in 4e V.N.Y.-strijdlor-
maties staan, wordt de onmiddellijke werving bevolen 
voor den Standaard-Westland, het door den Führer 
opgerichte en uit Vlamingen en Noord*Nederlandert 
bestaande vrijwilligersregiment der Wa{fen»SS. 

Te Brussel, 20 April 1041 

STAF DE CLERCQ 
Alg. Leider V.N.V. 

Toen het VNV opriep tot deelname aan de oorlog aan de zijde van Duitsland gaf 
Tollenaere tiet voorbeeld en meldde zich voor het Legioen Vlaanderen. 

Gent in volle krisis achter liet. 
Toen het VNV opgericht werd deed Staf 
De Clercq een beroep op Tollenaere, die 
toetrad tot de nieuwe partij en algemeen 
propagandaleider werd. 
Staf De Clercq had een zwak voor Tol
lenaere en heeft hem gesteund. Daar
entegen werd hij door een belangrijke 
groep in het VNV - o.a. Borginon, EHas, 
Romsee, Vandenberghe, en vele parle
mentsleden - gewantrouwd en bestre
den. 

Hij vertegenwoordigde de strakke Groot-
Nederlandse, anti-demokratische en fas
cistische strekking, en bemoeilijkte een 
realistische, pragmatische politiek die ge
richt was op de oplossing van de Vlaamse 
problemen binnen de Belgische Staat, 
o.m. door federalisme. 

VAN ROESELARE... 

Vooraleer hij toetrad tot het VNV was 
Tollenaere reeds korte tijd lid geweest van 
het Verdinaso. Hij werd er echter na heel 
wat herrie buiten gezet als een „im
pulsieve fantast", ongedisciplineerd en 
lastpost. 

Alhoewel het militarisme en de anti-
demokratische stijl van Joris van Severen 
hem moesten bekoren, koesterde Tol
lenaere een felle antipatie voor Van Se
veren en nam hem vooral zijn „bel-
gicisme" kwalijk. 

In 1934, na het beëindigen van zijn 
studies werd Tollenaere opgeroepen voor 
legerdienst. Hij kwam terecht in de zgn. 
„schoolcompagnie" van het 7e Linie
regiment en werd gekazerneerd in Me-
chelen. Zo kwam hij in een arrondis
sement waar het VNV in moeilijkheden 
verkeerde, o.m. door een konflikt met 
Ward Hermans. 

Tollenaere bracht het zelfs tot arron
dissementsleider en liet zich inschrijven 
aan de balie van Mechelen. Hij was dan 
ook kandidaat voor de eerste plaats op de 
kamerlijst in het vooruitzicht van de 
parlementsverkiezingen van 1936. 
Het liep verkeerd af, want uiteindelijk 
werd om elektorale redenen toch de 
voorkeur gegeven aan Ward Hermans. 
Met de steun van Leuridan kwam Tol
lenaere dan terecht in West-Vlaanderen, 
waar hij lijstaanvoerder werd in het ar
rondissement Roeselare-Tielt. Hij werd 
verkozen, mede dank zij het groot aantal 
voorkeurstemmen van de gematigde De 
Lille, die op de tweede plaats stond. 
Hij zou in 1939 herkozen worden in 
hetzelfde arrondissement waar hij zich 
gevestigd had. 

In mei 1940 werd hij als verdachte aan
gehouden en gedeporteerd naar Frank
rijk. Hij werd, eigenaardig genoeg, on
dergebracht in de gevangenis van 
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St.Malo, waar hij door de Duitsers bevrijd 

werd. 

...NAAR HET OOSTFRONT 

Zoals men kon verwachten stortte Tol-
lenaere zich onmiddeUijk in de kolla-
boratie met de Duitsers en dit zonder 
enige terughoudendheid, hals over kop. 
Aanvankelijk legde hij vooral de klem
toon op de verwezenlijking van het groot-
Nederlands ideaal, van Dietsland. Tot 
vanwege de Duitse instanties het verbod 
kwam er nog over te spreken. 
Ook gaf hij uiting aan zijn nationaal-
socialistische overtuiging. Hij werd, na de 
samensmelting van het Verdinaso en Rex-
Vlaanderen met het VNV, de comman
dant-generaal van de Dietsche Militie-
Zwarte Brigade (DM-ZB). 
Alsdusdanig maakte hij propaganda voor 
deelname aan de oorlog aan de zijde van 
Duitsland. Hij gaf dan ook zelf het voor
beeld door zich te melden als vrijwilliger 
voor het Legioen Vlaanderen. Toen ver
keerde men nog in de overtuiging dat de 
oorlog in het Oosten een nieuwe Blitz-
Krieg zou zijn en na enkele maanden 
beslecht. Ook ToUenaere voorzag niet dat 
hij lang zou wegblijven uit Vlaanderen. 
Reeds einde 1941 had hij de bedoeling en 
ook aangevraagd om naar huis te mogen 
terugkomen. Hij was overtuigd dat zijn 
aanwezigheid in Vlaanderen, o.m. voor 
de werving van vrijwilligers, belangrijker 
was. Het is anders verlopen. 
ToUenaere sneuvelde op 22 januari 1942, 
tragisch genoeg door de eigen (Spaanse) 
artillerie die op de eigen voorste linie 
schoot. Hij was toen 32 jaar. 
Staf De Clercq leefde nog en de moei
lijkheden met de Duitsers, o.m. over de 
niet-naleving van het akkoord Staf De 
Clercq-Leib over het Vlaams Legioen, 
waren al begonnen, maar het was nog niet 
helemaal duidelijk of er slechte wil mee 
gemoeid was van Duitse zijde. In Vlaan
deren was de botsing tussen het VNV en 
de Algemene SS Vlaanderen en de DeVlag 
begonnen. Spijtig genoeg vernemen wij 
weinig over de houding van ToUenaere. 
Hij kloeg wel in zijn brieven over de niet-
naleving van het akkoord met Leib, maar 
anderzijds helde hij gevaarlijk over naar 
het SS-standpunt. Hij had geen vrees voor 
verduitsing. 

Het blijft onduidelijk wat bij ToUenaere 
de doorslag zou gegeven hebben indien 
hij in leven gebleven was: zijn trouw aan 
Staf De Clercq of zijn nationaal-soci
alistische gezindheid. Opmerkelijk is dat 
de voormalige koppige Dietser en voor
vechter van Groot-Nederland niet meer 
repte over zijn ideaal en zich bij het Duitse 
verbod hierover te schrijven of te spreken 
neerlegde. 
Wat zijn houding zou geweest zijn indien 

Van de Dietsche Militie-Zwarte 
Brigade was ToUenaere de 

commandant-generaai. 

hij in leven gebleven was na de dood van 

Staf De Clercq is moeilijk te zeggen. 

Voor zover deze levensbeschrijving ons 
toelaat een oordeel te vormen moeten wij 
vaststellen dat ToUenaere geen denker. 

geen ideoloog geweest is. Hij was bv. wel 
een bewonderaar van Hitler en aanhan
ger van het nationaal-socialisme, maar 
nergens blijkt dat hij het fenomeen on
derzocht heeft of een dieper inzicht had 
in het wezen van deze ideologie. Ook wat 
het Vlaams-nationalisme betreft heeft hij 
zich weinig moeite gegeven om een po
sitieve eigen bijdrage te leveren tot de 
doktrine en het programma. Radikalisme 
en extremisme zweepten hem op en dre
ven hem tot een volledige inzet, maar 
pohtiek realisme bleef hem ontbreken. 
Ook als organisator en als propagandist 
werd hij gehandikapt door zijn extre
misme, dat velen afschrikte. 
Pieter-Jan Verstraete heeft ons een uit
voerige en vlot leesbare biografie van 
ToUenaere gegeven, die we hier nogal 
uitvoerig hebben samengevat om, vooral 
de jongeren die het niet meegemaakt 
hebben, duidelijk te maken wie ToUe
naere was en waarom hij een belangrijke 
rol gespeeld heeft. 

De auteur heeft verdienstelijk werk ge
leverd. 

Frans Van der Eist 

c»Reimond ToUenaere: biografie. Pie

ter-Jan Verstraete. 1996. 478 bh. + 
4S buitentekstillustraties, 1.300 fr. 

Verkrijgbaar door storting op reknr. 

462-7286791-52 van Pieter-Jan Ver

straete, 8500 Kortrijk 

ToUenaere: 
gehandikapt 
door zUn 
extremisme. 

Brave burgemeester van B. 
Er ontstaan blijkbaar nieuwe vormen van 
politieke literatuur. Voormalig Stan-
daard-Joernallst Hugo De Ridder schreef 
reeds eerder Het ultieme transfer, een 
boeiende en provocerende „politieke sa
tire" op een maatschappij die kampt met 
de vergrijzing van haar bevolking. En 
vorig jaar publiceerde hij een zgn. „bl-
ograflctle", een nieuw boek van hem 
over Jean-Luc Dehaene Is aangekondigd. 
Dit keer de fictie voorbij? 
De voorbije dagen verscheen van een 
andere politieke waarnemer, hoogleraar 
Politieke Geschiedenis Yvan Vanden 
Berghe (UIA en KUL) de politieke satire De 
burgemeester van B. Het boek ver
haalt de verkiezingsstrijd In het pitto
reske provinciestadje B. Een rustige pro
fessor wordt onverwacht een prominent 
deelnemer In de strijd om de burge
meesterssjerp en ontmoet merkwaar
dige politieke rivalen In eigen en In an
dere partijen. De inspiratie voor het por
tretteren van de politici en de beschrij
ving van de gebeurtenissen haalt de 
auteur overduidelijk uit de aktualltelt. 
Namen, personages en gebeurtenissen 
In het boek referen naar Brugge, de 
geboortestad van de auteur, of naar 

Vlaanderen In het algemeen. Want de 
stad B. moet model staan voor de po
litieke zeden in Vlaanderen en België. 
Zo heeft Vanden Berghe het over de 
literaire Godheid Hugo Paus of over Rid
der Plet Van de Casteele, leider van de 
Christelijke Partij. Een zinspeling op de 
Brugse politicus baron Dries Vanden 
Abeele, hoewel Ridder Plet ook vertaald 
kan worden als Pierre Chevalier. Een van 
de hoofdfiguren In het boek Is de pou-
jadist Jan Rodenbach, corpulent, brutaal, 
rijk, populair en onbetwist leider van De 
Vrijbuiters Uean-Plerre Van Rossem). In 
één van zijn verkiezingsshows vertedert 
hij zijn aanhangers door kinderen op te 
voeren die massaal met zwakke lichtjes 
zwaaien. Een vrije Interpretatie van de 
sprookjesverteliende VU-voorzltter Bert 
Anciaux in de jongste verkiezingsstrijd? 
Dit boek vol met knipoogjes, met milde 
en weemoedige kritiek op de verzuiling, 
op het cynisme In de politiek, op de 
politieke propaganda, en met zelfs een 
vleugje niet al te katolleke liefde. Is best 
vlot geschreven en aardig om lezen. Maar 
uiteindelijk Is De burgemeester van B. 
té mager. Mager niet alleen In omvang, 
maar ook In het aantal personages, In de 

verhaallijnen en... in het satirische ele
ment. Bijtend, hilarisch of beangstigend 
wordt deze satire op ons politieke bedrijf 
nooit. Braafjes en veeleer oppervlakkig 
des te meer, zeker in het licht van recente 
affaires. 
Waarom deze politieke waarnemers hun 
onderwerp - de politiek - pogen te vat
ten In vormen als „politieke satires" of 
,,biografictles" Is ons een raadsel. Wel
licht beleven ze zelf plezier aan het schrij
ven ervan. Maar deze boeken brengen 
weinig bij tot onze kennis van of onze kijk 
op het politieke leven. Hun satire werkt 
niet. Hun toevlucht tot deze vormen Is 
des te merkwaardiger daar ze als joer-
nallst en wetenschapper wèl schitterend 
werk hebben geleverd. De gebeurtenis
sen van de afgelopen weken In de po
litieke en gerechtelijke wereld kunnen 
hen ongetwijfeld Inspireren tot boelend 
joemallstlek of wetenschappelijk werk. 
Naar hun satirische en literaire zijspron
getjes zijn we minder benieuwd. 

Filip Delos 

c» De burgemeester van B. Yvan Van
den Berghe. Ultg. EPO, Berchem, 
1996. 125 biz.. 498 fr. 
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X\^OM denken dat de literatuur voor volwassenen 

met minder zorg is uitgegeven. Natuurlijk is niets 

minder waar, maar toch zijn de meeste kinderboeken 

meer dan zomaar een verhaaltje. 

Een uitgelezen selektie. 

Sam 
IS verdwaald 

!W»F 
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De *S'vans piegeltje 

Cï 
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Sam is terug! Samen met de herdruk van 
Sam in het donker verschijnen drie 
nieuwe titels over het gezellige, vrolijke 
schildpadje dat samen met andere dieren 
uit het bos heel wat avonturen beleeft. 
Sam gaat naar school verhaalt de eerste 
schooldag van Sam. Hij loopt verloren 
maar gelukkig komt mevrouw Uil hel
pen. In Sam is verdwaald speelt Sam 
samen met zijn vrienden verstoppertje. 
In Sam heeft een slechte dag, tot slot, 
blijkt dat ook voor schildpadjes het leven 
niet altijd over rozen gaat. Prachtige 
reeks voor kinderen vanaf 3 jaar. 
c» Sam. 4 delen. Uitg. Clavis, Hasselt. 

1996, 395 fr. per deel. 

Kikker voorstellen hoeft niet meer. We 
kennen hem door zijn vroegere bele
venissen. Kikker is Kikker vertelt het 
verhaal over een kikker die heel tevreden 
is over zijn uiterlijk en zijn kunnen. Maar 
Kikker ontmoet een eend, en zij kan 
vliegen. Dus, dat moet Kikker ook eens 
proberen! En zo ontmoet Kikker een rat, 
een varkentje, een haas. En ieder van hen 
kan iets wat Kikker niet kan... Tijdloos 
kinderboek van Max Velthuijs die de 
kunst verstaat om ook de kleinsten te 
boeien. 

c* Kikker is Kikker. Max Velthuijs. Uitg. 

Leopold, Amsterdam / Singel 262, 
Antwerpen. 1996, 450 fr. 

In de reeks Spellesjes verschenen drie 
nieuwe afleveringen. Aan de hand van 
uiterst eenvoudige verhaaltjes en heldere 
tekeningen - van Richard Scarry - leren 
de kleinsten over het huis, over zichzelf 
en over vreemde vormen. Prettige kin
derboeken aan een kindvriendelijke 
prijs. 

<» Richard Scarry's Spellesjes. Drie 

nieuwe titels. Uitg. Fontein - Ant

werpen, 1996, 198 fr. per stuk. 

In De S van spiegeltje kunnen jonge 
kinderen middels een spiegel en het 
alfabet op zoek naar verborgen teke
ningen. Zo wordt een pianist plots een 
astronoom en zie je een bakker opeens 
fluitspelen. Boeiend boekje met verras
sende effekten, goed voor uren zoek
werk. 

c»De S van spiegeltje. Duncan Bir

mingham. Uitg. Gottmer - Haarlem, 

1996, 470 fr. 

Wie nog op zoek is naar een geschikt 
Sinterklaas- of kerstgeschenk vindt mo
gelijk zijn gading bij Midden in de win

ternacht, een selektie van bekende en 
minder bekende Sinterklaas- en Kerst
liedjes. Zoals ieder goed muziekboek 
voor kinderen is de tekst vergezeld van 
de notenbalken en wordt het geheel 
opgefleurd door tekeningen. Voor deze 
laatsten stond Klaas Verplancke borg, 
illustrator die zijn pluimen reeds ruim
schoots verdiend heeft. 
c» Midden in de winternacht. De mooi

ste Sinterklaas- en kerstliedjes. An 

Debaene en Klaas Verplancke. Uitg. 

Davidsfonds - Leuven, 1996, 71 bh., 

595 fr. 

Geheel in de eindejaarssfeer is ook Mare 

de Bels kinderboek Kerstfeest bij Oma 
Pief, met tekeningen van de onvolprezen 

Ook Beertje wil naar huis is het ver
tederende verhaal van een knuffelbeer 
die achtergelaten wordt. Dit keer op de 
trein. Beertje heeft, haast vanzelfspre
kend, heimwee en vat de grote reis 
huiswaarts dan maar zelf aan. Hij bereikt 
zijn doel, maar daar gaan heel wat span
nende avonturen aan vooraf, 
c» Beertje wil naar huis. Martin Wadell 

& Virginia Austin. Uitg. Clavis -

Hasselt, 1996, 495 fr. 

Hoe Tien kleine varkentjes op een wel 
biezonder grappige wijze weten te ont
snappen aan het slachthuis vernemen 
kinderen in het gelijknamige boek van 
Leo Timmers. Wanneer onderweg de 
laadbak van de vrachtwagen opengaat 

Lezen en 
laten lezen 

Jan Bosschaert. De menselijke bewoners 
van het huis van Oma Fief, zelf een muis, 
zijn vertrokken op skivakantie. Reden 
genoeg voor Fief om haar muizenfamilie 
uit te nodigen voor een kerstfeest. Reken 
maar dat daar wel interesse voor bestaat. 
En laat dan ook nog eens een als kerst
man verklede kat op bezoek komen... 
Warm kerstverhaal! 
c» Kerstfeest bij Oma Fief Mare de Bel 

&Jan Bosschaert. Uitg. Davidsfonds 

-Infodok, 1996, 495 fr. 

Een heel klein boekje is Beatrix Potter en 
Pieter Konijn. Dit mini-exemplaar doet 
het verhaal van Potter, illustratrice en 
schrijfster van het wereldberoemde ver
haal van Pieter Konijn. Het werkje is 
uitgegeven naar aanleiding van de 
100ste verjaardag van het verhaal. Leuk 
hebbedingetje, 
c» Beatrix Fotter en Pieter Konijn. Uitg. 

C. De Vries-Brouwers - Antwerpen. 

1996, 41 bh., 200 fr. 

Wat gebeurt er als een oude knuffelbeer 
op zolder wordt achtergelaten door de 
vorige bewoners van het huis. Het ver
haal van Niks maakt één en ander dui
delijk. Niks kan niet blijven wonen in het 
oude huis: de nieuwe bewoners zouden 
hem immers weggooien. En daarom 
trekt Niks de grote wereld in. Op zijn 
reis ontmoet hij nogal wat vreemde 
vogels. Zoals dat wel meer gebeurt in 
kinderboeken kent zijn reis toch nog een 
voorspoedig einde. Prettig om lezen en 
kijken. 
c» Het verhaal van Niks. Mick Inkpen. 

Standaard Uitg. -Antwerpen, 1996, 

395 fr. 

grijpen de varkentjes hun kans. Alleen 
varkentjes Soes blijft slapen in de vracht
wagen. Wat zal er met hem gebeuren. 
Leuk telboek voor jonge kinderen, 
c» Tien kleine varkentjes. Leo Timmers. 

Uitg. Clavis - Hasselt, 1996, 495 fr. 

Dikkie Dik geniet de eer om wereld
beroemd te zijn bij de jeugd in Vlaan
deren en Nederland. De avonturen van 
deze rosse kater worden immers steevast 
verteld bij Sesamstraat. De tekeningen 
van Jet Boeke komen daarbij uitgebreid 
in beeld. Het jongste Dikkie Dik-verhaal 
heet Boem Pats en zoals de titel laat 
veronderstellen eindigt het gebeuren 
met een ferme knal. 

c» Dikkie Dik: Boem Pats. Jet Boeke en 

Arthur van Norden. Uitg. Gottmer -

Haarlem, 1996, 370fr. 

Imme Dros en Harrie Geelen zijn als 
kinderboekenduo vrijwel even bekend 
als de kat Dikkie Dik. De vrolijke kin
derverhalen van Dros worden gekop
peld aan ronduit schitterende tekenin
gen van Geelen. Elke tekening is een 
prachtig schilderijtje en vertelt een ver
haal op zich. In hun nieuwste boekje 
Lievepop en Lappenpop kunnen kin
deren genieten van twaalf afzonderlijke 
verhaaltjes. In feite te mooi om over te 
laten aan kleverige kinderhandjes. 
c» Lievepop en Lappenpop. Imme Dros 

& Harrie Geelen. Uitg. Querido Am

sterdam/Antwerpen, 1996, 54 bh., 

599 fr. 

Grappig en aandoenlijk. Twee woorden 
waarmee Kuk zoekt een man het best kan 
worden samengevat. Kuk is een haan die 
samen met 23 kippen een luizenleventje 

leidt bij moeder Tilda, een oud besje dat 
bas-tuba speelt. Het leven gaat zijn ge
wone gangetje totdat er plots een snoep-
dief opduikt. Kuk en zijn kippen ont
maskeren de dader. Eén en ander zorgt 
ervoor dat het pluimvee van moeder 
Tilda op zoek gaat naar een gepaste man 
voor haar. 

c» Kuk zoekt een man. Mecka Lind & 

Lars Rudebjer. Uitg. Davidsfonds -

Leuven, 1996, 495 fr. 

Babette Cole stond reeds borg voor 'Pas 
op voor de veearts'. Nu heeft ze een 
nieuw verhaal: Doodleuk. Het boekje 
opent met de vraag van twee kinderen 
aan hun grootouders: „Opa en oma, 
waarom zijn jullie zulke kale, gerimpelde 
oudjes?" Beide oudjes doen hun le
vensverhaal dat een wel zeer verrassend 
einde kent. Kinderboek zoals de titel 
doet vermoeden. 

c» Doodleuk. Babette Cole. Uitg. Da

vidsfonds - Leuven, 1996, 495 fr. 

Poezen slapen overal gaat niet zozeer 
over poezen zelf dan wel over de ver
schillende plaatsen waar katten zich te 
slapen leggen. Mooie, leerrijke teke
ningen voor erg jonge kinderen. Meer 
een kijk dan een leesboek. 
c» Poezen slapen overal. Eleanor Far-

jeon & Anne Mortimer. Uitg. De 

Fontein - Baarn, 1996, 498 fr. 

Ach, is het verhaal van het marsepeinen 
clowntje August. In de bakkerij ligt Au
gust in een grote mand tussen mar
sepein-fruit. Op een dag komt Maarten 
met Marie brood halen. Maarten ziet de 
clown en wil best die marsepeinen lek
kernij! Maar August is bang van op
gegeten te worden. Gregie De Maeyer 

weet de lezertjes te boeien met een zeer 
ongewoon verhaal. De tekeningen van 
Karl Meersman zijn om te stelen. 
(^Ach,. Gregie De Maeyer & Karl 

Meersman. Uitg. Davidsfonds/Info-

dok, Leuven, 1996. Gebonden met 

stofomslag, 67 blz., 595 fr. 

Nifelhem is het land van de sneeuw-
mannen. Vaak gaan ze schaatsen, sleeën 
of naar het noorderlicht kijken. Olaf is 
niet helemaal zoals de anderen, hij loopt 
meestal alleen rond en de anderen trek
ken zich niets van hem aan. Op een dag 
raakt hij zijn wortelneus kwijt. Een oude 
sneeuwman raadt hem aan naar het land 
van de mensen te gaan, op zoek naar een 
nieuwe neus. Mooi voorleesboek met 
prachtige illustraties van UlfLöfgren. 

c» Olaf Ulf Löfgren. Uitg. Davids

fonds! Infodok, Leuven, 1996. 495 

fr. 
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De VUJO-dRAAD 
^e Völksuniejongerencongres Leuven 

De kongreskommissie van de Volksunie
jongeren besloot om het 7de kongres "de 

VUJO-dRAAD" te noemen. 
De rode draad in het eerste deel van het 
kongres wordt gevormd door de tema's 
die op de verschillende raden (verga
deringen van de nationale afgevaardig
den) sinds het aantreden van het nieuwe 
dagelijks bestuur werden behandeld: ar

moede, Vlaams parlement, werkloosheid, 

mensen met een handicap en Europa. 

Diskussiëren is mooi maar niet vol
doende. Duidelijke standpunten dienen 
ingenomen, en daarom werden een pak 
ontwerpresoluties opgesteld. De Volks
uniejongeren kregen ruimschoots de kans 
deze ontwerpresoluties te amenderen. De 
kongreskommissie nam alle ingestuurde 
amendementen door en deelde ze op in 
"aanvaarde" en "niet-aanvaarde" amen
dementen. 

Aan de hand van de aanvaarde amen
dementen herschreef de kongreskommis
sie de oorspronkelijke resolutie. Deze 
verbeterde resolutie, de niet-aanvaarde 
amendementen en de oorspronkelijke re
solutie worden in de kongresbundel op
genomen. 

VRIJE RESOLUTIES 

De tweede hoofdbrok van het congres 
laat dan weer plaats om de draad, de band 
met de basis, met de militanten te ver
sterken. Wat leeft er bij de Volksunie
jongeren? Zo kunnen individuele jon
geren misschien hun standpunt tot een 
Volksuniejongeren-standpunt doen uit
groeien. De kongreskommissie heeft ook 
deze zogenaamde "vrije" resoluties reeds 
aan een kritisch oog én geest onder
worpen. De taak van de kongreskom
missie was hier beperkt tot het geven van 
een positief of negatief stemadvies. De 
vrije resoluties worden in de kongres
bundel gerangschikt per onderwerp en 
telkens voorzien van het stemadvies. 
Naar aanleiding van het Cassatie-arrest in 
de zaak-Dutroux spreekt men al van "de 
nieuwe bewuste burger". De Volksunie
jongeren hebben geen Dutroux nodig om 
een eigen mening te vormen. Bewijs hier
van zijn de talrijke opbouwende dis-
kussies op de voorbije VUJO-Raden. Op 
het zevende kongres vormt een ware 
debatkultuur mét luisterbereidheid van 
éénieder het hoogste goed. De politiek 

Het programma 
9U.15 
Onthaal, Inschrijving, overhandiging 
stemi<aart. 

10u. 
Pienumvergadering 
Verweli<omlng door Annelles 
Storms, kongresvoorzltter 
Bespreking amendementen en 
stemming van de "Raadsresoluties" 
omtrent armoedebestrijding In 
Vlaanderen, het Vlaams parlement, 
werkgelegenheid, mensen met een 
handicap, en Europa 
Eindstemming. 

12U.15 
Croet van de Buitenlandse gasten. 

12U.30 
Middagpauze met broodjesmaaltijd. 

14U. 
Pienumvergadering 
Bespreking en stemming van de 
"Vrije resoluties" 
Eindstemming. 
16U.30 
"Vrij uit" 
17u. 
Politiek vrij podium 
Bespreking en stemming van een 
resolutie voorgedragen door het Na-
tionaal Komitee Algemeen Stem
recht. 
17U.30 
Voorstelling van de nieuwe huisstijl. 
Slottoespraak door Sigurü Vanger-
meersch. algemeen voorzitter 
18u. 
Mogelijkheid tot gezellig samenzijn 
met verrassing! 

van de toekomst heeft behoefte aan frisse, 
goed menende, open mensen die verder 
kijken dan hun neus lang is. 

VRIJ PODIUM VAN DE POLITIEK 

Dat de Volksuniejongeren alvast de we
reld om hen heen niet bekijken met 
oogkleppen aan, blijkt uit een initiatief 
dat zijn primeur kent op het kongres; het 
politiek vrij podium. Neen, noch Cop-
pieters, noch De Batselier, Verhofstadt, 
Van Peel, Anciaux of wie dan ook, komen 
hun gitaarkunstjes of zangtalenten ten 
tonele brengen. De Volksunie jongeren 
maken op hun kongres tijd voor een 
resolutie voorgesteld door het Nationaal 
Komitee voor Algemeen Stemrecht. Deze 
resolutie wordt eveneens opgnomen in de 
kongresbundel. Aan de kongresgangers 
wordt de mogelijkheid geboden om de 
resolutie breeduit te bespreken. 
En uiteraard is er binnen een jonge-
renpartij die zichzelf niet té serieus mag 
nemen, ook tijd voor ontspanning, zij het 
dan wel met een politiek tintje. Iedereen 
die zich geroepen voelt, mag zijn zegje 
komen doen in "Vrij Uit". 
Het kongres is het hoogste orgaan van de 
Volksuniejongeren. De kans wordt hen 
geboden om kenbaar te maken hoe zij 
Vlaanderen verder willen laten groeien 
en willen inkleuren. Tot op het kongres! 
Het 7de kongres van de Volksuniejon
geren vindt plaats op zaterdag 30 no
vember, vanaf 9u.l5, in de aula 01.03 van 
het Maria Theresiakollege aan het Ho
geschoolplein in het centrum van Leu
ven. 

Annelies Storms 
Kongresvoorzitter 

c» Wie de kongresbundel wil ontvangen 

eniof meer informatie wenst omtrent 

het kongres kan terecht op het al

gemeen sekretariaat van Volksunie

jongeren, Barrikadenplein 12, 1000 

Brussel, tel. 02/217 63 28 of 021219 

49 30, fax 021217 35 10. 

Vuile wapens 
Achtenzeventig jaar geleden eindigde de Eerste We
reldoorlog, een van de waanzinnigste uit de ge
schiedenis. In een van zijn meer sarkastisctte chansons 
bezingt Georges Brassens de oorlogen van weleer. 
„Mais celle que Je préféré, c'estfa guerre de quatorze-
dixhult". zo kllnt vrolijk het refrein. Een van de 
smerigste wapens, het gas, werd voor het eerst met 
sukses uitgeprobeerd (n leper en kreeg de naam 
„feperlet". Sommige wapens zou men niet meer 
gebruiken omdat ze te vernietigend zijn zoals atoom
wapens en te veraderlijk zoals chemische wapens en 
landmijnen. Zowat honderd miljoen personenmijnen 
liggen nu nog fijntjes verborgen in de velden van 
Campuchea, Angola, Mozambiek, en vele andere ge
bluste of sluimerende konfllktoorden. Momenteel 
trappen nog duizenden mensen op die geniepige 
tulgen en schieten er het leven of hun ledematen bij 
in. Zo biyft de ooriog voortduren zelfs na het sluiten 
van de vrede. Het toppunt van cynisme is wel het 
aanbod van fabrikanten om de landmijnen die zij eerst 
geleverd hebben nu ook te ontmijnen. Zo verdienen 
zij er twee keer aan! 
Wereldwijd staat België in de toptien van de wa-
penteveranciers, of waarin een kietn landje groot kan 
zijn. Zelfs wanneer een Nelson Mandela, voor wie wij 
anders een grote waardering koesteren, de Zuid-
Af rikaanse wapenhandel verdedigt omdat het slechts 
over „defensieve" wapens zou gaan, dan zijn wij de 
wanhoop nabij. 
Verieden week deed Poi Van den Driesschie in Het 
Nieuwsblad een bewogen oproep om van rege
ringszijde de aanmaak en de handel van wapens bij 
wet te verbieden. Alleen de overheid kan dit beslissen 
net zoals zij de produktle en het bezit van kinderporno 
of chemische wapens aan banden legt. 
Is dit een naïef voorstel in deze meedogenloze wereld 
waar aites moet wijken voor grof geldgewin ? Wanneer 
niemand ooit poogt de waanzinnige spiraal te door
breken, houdt het bloedvergieten nooit op. Als wij, 
pacifistische volksnationalisten, niet meer geloven in 
de vooriDeeldfunktie die ons land kan vervuilen, wat 
staan wij dan elke zomer te doen rond de Uzertoren 
waarop in koeien van letters en in viertalen het „Nooit 
meer ooriog" te lezen staat? Wordt het geen hoogtijd 
om het wetsvoorstel-Van Haegendoren (VU) na een 
kwart:eeuw van onder het stof te halen om nu 
eindelijk zwaarden tot ploegen te smeden? 
Tussen droom en daad staan hier geen wetten in de 
weg, zij ontbreken slechts. Resten dan nog de prak
tische bezwaren van de Belgische kommercie. 

Jan caudron 
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Vlaams-Brabant 
keurt 

begroting goed 

Herman van 

Autgaerden 

Vorige week werd in de provincieraad 
van Vlaams-Brabant de eindstemming ge
houden over de begroting '97. Met dit 
beleidsdokument komt de nieuwe pro
vincie stilaan op kruissnelheid en het mag 
gezegd dat de VU er niet zomaar bijloopt 
binnen de meerderheid, maar er inte
gendeel in geslaagd is, vooral dankzij de 
inzet van gedeputeerde Herman Van Aut
gaerden, enkele duidelijke Vlaamse ak-
tiepunten in te schrijven. 

VLAAMS KARAiaER 

Naast zijn aktiviteiten in verband met de 
andere zogeheten „bijkomende" be
voegdheden, zoals OntwikkeUngssamen-
werking. Mobiliteit en Erfgoedbeleid, is 
het hoofdzakehjk op het vlak van 
Vlaamse karakter dat Van Autgaerden 
heelwat initiatieven heeft ontplooid. Er 
wordt een aanzienlijke financiële inbreng 
voorzien voor akties in de Vlaamse Rand, 
vooral in de zes faciliteitengemeenten. 
Verschillende initiatieven gebeuren in sa
menspraak met de Vlaamse regering, 
maar in vele gevallen is de provincie 
voortrekker. De minister-president mag 
dan al ronkende verklaringen afleggen, 
op gebied van praktische verwezenlij

kingen is het pover gesteld (cfr. Vla-
binvest). De provincie schrijft bijvoor
beeld 130 miljoen in voor huisvestings
initiatieven in de Vlaamse Rand en daar 
bovenop nog eens 50 miljoen voor bij
komende initiatieven in de zes facili
teitengemeenten. 

Verder zijn er o.a. de subisidies voor 
VZW De Rand (= kulturele centra) en de 
Randkrant, telkens 7 miljoen, een extra 
subsidie van 500.000 fr. voor Festival van 
Vlaanderen-koncerten in de Vlaamse 
Rand en 2,5 miljoen voor pedagogisch-
didaktische ondersteuning van kursussen 
Nederlands als tweede taal. 
Uiteraard vallen al deze intiatieven niet in 
goede aarde bij de UF-fraktie. Ze vroeg 
voor bijna elk „Vlaams" punt de hoof
delijke stemming. Meestal stonden de 
Franstaligen alleen met hun nee-stem, 
maar in enkele gevallen viel er toch een 
merkwaardig stemgedrag te noteren van
wege andere, zogeheten Vlaamse par
tijen. 

BOERENBOND 

Bij de stemming over VZW De Rand was 
er de onthouding van Agalev en van drie 
VLD-ers. Voor sponsoring en werkings-

Als laatste In de rij 
Voor de eerste keer werd in Brabant een toelage 
ingeschreven van 125.000 fr. ten voordele van 
de VZW Bedevaarten naar de IJzer De stemming 
gaf. na tussenkomst van o.a. VU'er Marcel Sme-
kens, volgende uitslag: 28 ja (VU, CVP en groot 
deel SP), 13 neen (VLD en UF), 12 onthoudingen 
(Agalev, SP en Blok). 

Marcel Smekens: „De Volksunie-fraktie is ver
heugd dat ook Vlaams-Brabant in 1997 125.000 
fr overheeft voor de VZW Bedevaarten naar de 
IJzer Weliswaar als laatste in de rij. Jaarlijks 
betalen de andere provincies al dergelijke sub
sidies: zo geeft Limburg jaarlijks 260.000 fr. 
Antwerpen 200.000 fr. West-Vlaanderen 
125.000 fr en Oost-Vlaanderen 50.000 fn Het 
spreekt vanzelf dat West-Vlaanderen ook nog 'n 
groot deel rechtstreeks draagt van de restau
ratiekosten van de Uzertoren, aangezien het 
hier om een beschermd monument gaat." 
Raadslid Smekens deed er goed aan bondig uit te 
leggen wat Diksmuide en de bedevaarten voor 
Vlaanderen betekenen. 
„Jaariijks heeft er rond deze Toren een plech

tigheid, een pacifistische organisatie plaats, nl. 
de IJzerbedevaart. 
Dit is: 
- elk jaar herdenken dat een hele generatie 
jonge mensen het leven liet in een waanzinnig 
Grote Oorlog 
- regelmatig herinneren dat zij die deze oor
logsellende hebben overleefd in naam van de 
doden smaakten dat er,,nooit meer oorlog" zou 
komen 
- voortdurend herhalen dat elk volk recht heeft 
op zelfbestuur 
- de verscheidenheid van mening via godsvrede 
eerbiedigen 
- herdenken dat - 80 jaar geleden - te midden 
van het geweld van de oorlog, jonge intel-
lektuelen de Vlaamse waardigheid en identiteit 
poogden te vrijwaren. 
IMet deze subsidie aan de VZW Bedevaarten naar 
de IJzer hoopt de VU dat ook Vlaams-Brabant 
bijdraagt tot de blijvende uitstraling van de 
gedachte van dit enig vredesmonument: „nooit 
meer oorlog" niet in Vlaanderen en niet in de 
wereld." 

kosten van De Gordel (samen 3,05 mil
joen) waren er weer onthoudingen van 
Agalev en VLD. 

Vlak voor de eindstemming hadden we 
nog recht op een nummertje „Boeren
bond" vanwege de CVP. De frontale 
aanval tegen de groene beweging in het 
algemeen en de toelagen voor aankoop 
van natuurgebieden en voor de aanleg 

van bossen in het bijzonder, door een 
CVP-burgemeester-landbouwer werd op 
algemeen applaus onthaald bij de CVP-
fraktie, inklusief een ex-Agalev-over-
loopster. 

Uiteindelijk werd de begroting door de 
meerderheid goedgekeurd. De VU-frak-
tie was als enige voltallig aanwezig. 

R. Peeters 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 15 nov. SINT-AMANDSBERC: 

Anekdoten uit de Senaat door ere-senator 
Oswald Van Ootegftem. Om 20u. fn 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. CiNTBRUGCE: Uitrei
king Torenwacfttersprijs '96 aan prof. Eric 
Defoort. Om I5u.30 in Dienstencentrum 
Gentbrugge, Braemkasteelstraat 39. Lau
datio door dr. FJ. verdoodt. Org.; Dr Goos
senaertskring Centbrugge-Ledeberg. info: 
09/231.19.41. 

W. 19 nov. NINOVE: Deskundige 
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), BJandiJnberg 2. Toegang 100 f r Leden 
FVK, Rodenbachffonds, v w c en Sneysens: 
50 f r Org,: Seniorenakademle Cent. Info: 
09/230.72.87. 

WO. 20 nov. SINT-AMANDSBERC: 
Gespreksavond 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. SINT-NIKUVAS: Kaas- en 
Wijnavond met gastspreker Geert Bour
geois. Om 19u. 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 21 u. in zaal Wie-
zehof te WIeze. Danny Davis & The Boys 
spelen ten dans. Kaarten bij Willy Bosman 
(052/35.48.62). Org.: vu-Croot-Lebbeke. 

Zo. 24 nov. ZOTTECEM: Jaarlijkse 
herfstwandeling van VU-Zottegem. Wan
delroute langs Codveerdegempad (ca. 7,5 
km). Vertrek aan de kerk Codveerdegem 
om 14U.30. Bij aankomst een drankje aan
geboden door Vü-2ottegem in Gasthof Er-
wetegem. 

M. 26 nov. DRONGEN: Video-voor
dracht met Nora Tommelein over de Vrou-
wenkonferentie in Peking, gevolgd door 
gespreksronde over vrouwenrechten met 
Luce BilHon (Amnesty international). In Be
zinningscentrum De Oude Abdij, Studio C, 
Oude Abdijstraat te Drongen om 20u. inkom 
100 f t . FW-leden gratis, info: 
09/223.38.83. 

Za. 30 nov. SINT-CILLIS-WAAS: 
Vofksunie-Bal in aanwezigheid van Kris Van 
Dijck. tn zaal 't Palet, Kerkstraat 58 te Sint-
Gillis. Deuren: 21 u. Toegang 100 fr Org.: VU-
Croot-Sint-Gillis. 

vr. 13 dec. SINT*AMANDSBBRC: 
Spreekbeurt door hfstorlkus Walter Luyten 
en parlementslid Geert Bourgeois over de 
Vfaams-Baskische relaties, in zaal St.-Elooi, 
Antwerpsesteenweg. Info: Ruebens 
(09/228.81.16) of Walter Luyten 
(03/482.11.93). 

Zo. 22 dec. AAIOEM: Kerstmarkt 
vanaf I3u.30 in en rond De Schuur. Po
pulierenstraat 15. Met geschenken, kerst
mis, oudejaar nieuwjaar, kunst en kuituur 
Org. Kerstkomltee Aaigem I.s.m. VU-Erpe-
Mere. Info: Patrick Verbestel of Christina 
Smekens (053/62.73.89). 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 14 nov. TlElT: Derwlsh Fero en 

Ilse Vanwambeke over de Koerdische kwes
tie, om 20u. in CC Gildhof. Inkom gratis. 
Org.:VU-Tielt. 

Zo. 17 nov. ROESELARE: Om lOu. 
interview Geert Bourgeois over Justitie in 
praatcafé te Roesetare, Koning Albertlaan 
125. 

01. 19 nov. BRUGGE: Namiddag-
Uitstap met eigen wagens naar Blanken
berge, bezoek „Sea-Life Centrum". Om 
14U.15 veramelen Parking Centrum, Org.: 
WVG-Brugge. 

WO. 20 nov. IZEGEM: Lic. Els Ver-
meersch over „van EnsortotDelvaux". Om 
20U. in de Piantijnzaal van de Stadsbibli-
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 20ü. in zaal De Beer, Markt te Meu-
lebeke. org.; Vlaamse vriendenkring Meu-
tebeke. info; Hilde Houwen; 051/40.42.94. 

vr. 22 nov. IZEGEM: Geert Bour
geois over „De hervorming van het ge
recht". Om 20u. in de Plantynzaal van de 
Izegemse Openbare Blblloteek Ingang Wol-
venstraat). Org.: Dosfel-Izegem. 

Za. 23 nov. IZEGEM: 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 14u. in de Magdalenazaal, Viollers-
traat 7 te Brugge. Org.; VWG-Brugge. 

Vr, 29 nov. GISTEL: Ledenfeest van 
VU-Gistel in zaal de Relsduif. 
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Tombola vu-Bulzingen 
Uitslag tombola eetwaandekaar-
ten: 
41005 - 1040 - 1067 - 1099 -
1118-1140-1172-1196-1214 
- 1246 - 1273 - 1287 - 1305 -
1335-1378-1399-1425-1440 
- 1466- 1484 - 1516 - 1565 -
1588-1600-1611-1627-1652 
- 1693 - 1702 - 1749 - 1769 -
1790. 
Uitslag tombola steunboek: 
1. Vanhooren-Matthys; 2. Ver-
cruysse-De Schepper, 3. Felix Van 
Hoef; 4. Bakkerij Eddy; 5 Ver-
beurgt-Vanmulder; 6. Hugo Tem
merman; 7, Serkeyn-Tommelein; 
8. Van den Broeck-Caenepenne, 
9. Julius Floridor; 10 Alfons Scho-
liers; 11. Georges Van Nimmen; 
12. Pieter De Greef; 13. Fierens-
Snauwaert; 14. Devaick-Marcelis; 
15. Jef Thielemans; 16. Goeman-
De Ville; 17. Govaert-Leunens; 18. 
RlkLeunens; 19 Durang-Arys; 20. 

Jos Albert, 21. Ingrid Vogeleer; 
22. Dekoninck-Wauters; 23. Raes-
Debremaeker; 24. Willy Vander-
plasschen, 25. Verleyen-Plek; 26. 
F Bauwens; 27. M.Josée Dekegel; 
28. Belsack-Vandergucht; 29. 
René Deridder; 30. Jan Van 
Bondt; 31. Jozef Dammans; 32. 
Gerard Smulders, 33 Roger Van-
denstock; 34. Hugo Stroobants; 
35. Hugo Langbeen, 36. Elie Pel-
licaen. 

Al deze prijzen mogen afgehaald 
worden bij Miei Uytenhoven, 
Geynstbos 17 te Buizingen (tel. 
356.86.71). 
Het bestuur en de mandatanssen 
danken van harte alle schenkers 
van prijzen, de vele medewerkers 
en niet het minst het grote aantal 
bezoekers aan onze 28ste Pen-
senkermis. 

(j.d.) 

I Do. 12 dec. IZECEM: Mark Gram-
j mens over,,Europa tussen Amerika en Rus

land". Om 20u. in de t)ar van de Stedelijke 
I Akademie voor Muziek en Woord, Kruis-
I straat 15. Org.: VSVK. 
' vr. IS dec. TIELT: Erik oefoort over 

,, Het klauwen van de lilstoricus". Om 20u. in 
kelderteater Malpertuis, Sint-Mie Weisstraat 
7, Org.: A. VAnder Plaetsekring. 

VLAAMS-BRABANT 
Za. 16 nov. BRUSSEL: 1ste Kaas- en 

Wijnavond. Vanaf I8u. in de CC Essegem, 
Leopold f-straat 329 te 1090 Brussel. Org.: 
vu-Jette en Sven Catz. 

Za. 16 nov. SiNT-PIETERS-LEEUW: 
Kaas- en Wijnavond. Vanaf 17u. in zaal Mo-
riau, Rink 30. Org.: vU-Sint-Pieters-Leeuw. 

Za. 16 nov. AFFLICEM: Eetmaal in 
de Parochiezaal (achter de kerk) van Es-
sene. Van 18 tot 21u. ook op 17/11 van 
11U.30 tot I6u. Org.; VU-Affligme. 

za. so nov. HAACHT: I o-voor-taal-
kwis. Om 20u. in zaal Breugels Gasthof, 
deuren vanaf 19u. Ploegen van 4 personen. 
Info en inschrijving: Mare Vermylen, Me
relstraat 40, 3150 Haacht (016/60.51.36). 
Org.: vu-Haacht. 

Do. 5 dec. BRUSSEL: Paul van Os-
taijen spreekt tot u. Stemmen van Vic An-
ciaux, Tom Van Bauvïel, Sien Eggers, Henrt-
Fioris Jespers, Kris Kenis, Jullen Schoe-
naerts. Om 20u.30 in Gemeenschapscen
trum De Markten, Oude Graanmarkt 5. Toe
gangsprijs; 200 fr, Reservatie gewenst: 
02/646.42.93. Org.: R/K-Rodenbachfonds 
i.s.m. Zethos. 

za. 7 dee. ASSE: Rob Lettens 
spreeks over „nationalisme". Om 20u. in 
het zaaltje van jeugdcentrum 't Bronneken, 

^ Bergestraat 2 (tegenover het station van 
Asse). Org.: De Wekker i.s.m. VCID. info: E. 

, Keymolen (02/452.93.57). 

I LIMBURG 
] Vr. IS nov. HASSELT: Blerproef-
j avond In zaal De Hazelaar (Banneux-wijk), 
I 20u., Inkom 300 fr. voor bierproevers, an-
, deren gratis. Org.: VUJO-Hasselt I.s.m. de 
j Limburgse Biervrienden die deskundige uit-
! ieg zullen verschaffen. 

Za. 16 nov. HASSELT: Mosselfeest 
Vlaamse Kring Hasselt, tn Ontmoetlngscen-

' trum Catharina te Hasselt, 's Middags en 's 
avonds. Inschrijving vereist. Info: Frank lis-

' broux (011/27.35.30). 
WO. 27 nov. BILZEN: Umburs Open 

Aktualiteitskongres. Om 20u. in zaal Con
cordia, Zoemerik 4, Markt Bilzen. Tema's: 

, Recht en rechtvaardigheid voor Limburg. 
i ledereen welkom. Receptie na afloop. Info: 
* Eric Accou (089/35.67.53). Org.: VU-Llm-
' burg. 

ANTWERPEN 
DO. 14 nov. 4WTWERPEN: Wonen 

en werken in Antwerpen. Eerste bijeen
komst van een temagroep, om 20u.30 in 
Alpheusdal, Williotstraat 22. Wie belang

stelling heeft neemt kontakt op met Mark 
Andries (03/366.20.76) of Koen Kennis 
(03/271.08.56). Org.: VU-Antwerpen. 

Vr. 15 nov. KAPELLEN: „Over god, 
engelen en heiligen", door een lid van de 
Geünieerde loge van Theosofen. Om 20u. in 
CC De oude Pastorij, Doipstraat 45. Inkom 
leden 50 fr, niet leden 100 fr. 

za. 16 nov. BOECHOUT: VUJO-fuif 
Boechout-Vremde. VU-afdelingsvoorzitter 
Koen T'Sijen geeft een vat. Lokalen SV Bac-
walde voetbal. Provinciesteenweg 650, 
Boechout vanaf 20u.30. 

Za. 16 nov. LIER: Frank Seberechts 
over,,leder zijn zwarte". Om 20u. in VNC, 
Berlarij 80 te Lier, Org.: vu-Lier. 

Za. 16 nov. EDECEM: Drie Eiken om 
20U.15. Laatste-kaartavond In Drie Eiken. 
Inschrijven op voorhand. Org.: VNSE. 

WO. 20 nov. BERCHEM: Kwisavond 
van FW-Berchem. Om 20u. in Kuttureel 
Centrum, inschrijven vóór 10/12. Ploegen 
van max. 6 personen. Deelname 150 fr. 

WO. 20 nov. EDECEM: Om 20u. in 
Drie Eiken: Praten over wijnen met Hubert 
Leclair; met degustatie. Deelname kosten: 
120fr.Org.:FWenKK. 

Za. 23 nov. KAPELLEN: Met FW-
Kapellen naar wetenschappelijke tentoon
stelling te Leuven: Het ABC van het DNA. 
Vertrek met trein, station Kapellen, 11U.30. 
Kosten 250 fr. (inkom -i- gids) + 226 fr. trein 
H/T. Info: en inschrijving: Eliane. 
664.49.67. 

za. 25 nov. NULEN: Gezellig tafelen 
met VU-Nijlen in zaal Kempenland, Heren-
thoutsestwg 53. Van 17 tot 20u. Ook op 
24/11 van 12 tot 14en van 17 tot 19u. Org.: 
VLJ-Nijlen-Kessel-Bevel. 

Dl. 26 nov. BOECHOUT: Politiek 
praatcafé met VU-voorzitter Bert Anciaux. 
Om 20u. in Gitdenhius Boechout. St.-Ba-
voplein. Toegang vrij. Meer infó: Koen 
rSIjen. 03/454.48.05 of 02/219.49.30. Org. 
i.s.m. VCLD. 

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 Thito-verbruggen 
(02/666.57.77). 

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

Za. so nov. BERCHEM: Jaarlijks 
kwls-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 dee. ANTWERPEN:Arrondis-
sementeel vu-bal: Nacht van de Vriend
schap. Vanaf 20u. in Alpheusdal, F Wil
liotstraat 22 te Berchem. 

Bier 
proeven 

Op vrijdagavond 15 november 1996 om 
20u. organiseert VUJO-Hasselt in sa
menwerking met de Limburgse Biervrien
den een bierproefavond. De aanwezigen 
zullen nader kunnen kennismaken met 
een 6-tal verschillende biersoorten. On
der het proeven zullen enkele Limburgse 
Biervrienden deskundige uitleg verschaf
fen bij het brouwsel. De volgende ma
teries kennen voor u na het verlaten van 
Zaal De Hazelaar geen geheimen meer: 

- Wat is bier en hoe is het ontstaan? 
- Hoe wordt bier gebrouwen? 

- Hoe spreek ik in geleerde woorden over 
bier? 

- Welke bieren worden in België ge
brouwen ? 

- Hoe proef ik-i)ier? 

Tussen de verschillende smaakjes wordt 
er, zoals het echte proevers betaamt, een 
hapje brood weggekauwd. 
Wie dit gebeuren ziet als een 'edukatief 
verantwoorde manier om zat te worden'. 

komt bedrogen uit. Zes biertjes van 15 cl. 
zijn weliswaar teveel van het goede voor 
nonkel rijkswacht en tante politie, maar 
voor echte drinkebroers vormen die hoe
veelheden slechts 'een begin van een 
begin'. Al zullen echte drinkebroers aan 
het eind van de avond wel door de mand 
vallen. Dan immers vindt er een bier-
proefwedstrijd plaats tussen enkele Has
seltse VUJO'ers en enkele Limburgse 
mandatarissen. Het spreekt voor zich dat 
op zo'n kruciale momenten alleen de 
echte kenners overeind zullen blijven. 

Omdat VUJO-Hasselt beseft dat niet ie
dereen graag bier drinkt en dat er ook 
mensen met voldoende verantwoorde
lijkheidszin zijn om nuchter achter het 
stuur te kruipen mogen de geheelont
houders dit samenzijn gratis meebeleven. 
De bierproevers betalen bij het binnen
komen 300 fr. Het spreekt voor zich dat 
iedereen van harte welkom is. 

wonen en werken De vredesdag te 
in Antwerpen Leuven 
De Volksunie van Groot-Antwerpen 
heeft zich voorgenomen om in een aantal 
temagroepen denk- en doe-werk te le
veren omtrent konkrete tema's die be
langrijk zijn voor het beleid en de toe
komst van de stad. Een eerste tema dat we 
vrij grondig willen behandelen is dat van 
het „wonen en werken in Antwerpen". 
Hoe kan Antwerpen een groei- en wel-
vaartspool blijven? Hoe kan de stads
vlucht tot stilstand worden gebracht en 
kunnen jonge gezinnen uit de midden
groepen aangemoedig worden om in de 
stad te gaan wonen? Wat kan gedaan 
worden voor de werkgelegenheid en te
gen de werkloosheid in Antwerpen? En 
waar schiet het beleid ter zake tekort? 

Alle geïnteresseerde VU-leden zijn wel
kom om in een werkgroep mee na te 
denken en konkrete voorstellen uit te 
werken voor een leefbaar en welvarend 
Antwerpen. Een eerste bijeenkomst vindt 
plaats op donderdag 14 november, om 
20u.30 in het Alpheusdag (Williotstraat 
22, Berchem). Wie belangstelling heeft 
voor deze werkgroep kan kontakt op
nemen met Mark Andries (03/366.20.76) 
of met voorzitter Koen Kennis 
(03/271.08.56). 

Op zondag 10 november 1996 vonden 
vele VOSsen en vredesympatisanten me
kaar in de dekenale St.-Pieterskerk te 
Leuven. Deken De Keiver belichtte het 
vredesoffer van de IJzerjongens. Daarna 
trok het gezelschap met een duidelijke 
vredesboodschap naar de bovenzaal van 
„de Lyrique" aan de Grote Markt, die 
intussen volliep. Paul Clijsters, VOS-
voorzitter, heette de aanwezigen welkom, 
aangevuld door Maurits Fannes, sekre-
taris. 

„Vrede is de brug van de rechtvaardig

heid" werd het herdenkingstema, toe
gelicht door de feestredenaars Bert Eyc-
kerman van het Berten Fermontkomitee 
en Vlaams volksvertegenwoordiger Willy 
Kuijpers. Ere-schepen Schoevaerts en 
raadslid Marie-Louise Thiebaut van 
Kampenhout woonden met een delegatie 
uit hun gemeente deze viering bij. 

GEPENSION. BINNEN
HUIS SCHILDER, 

neemt nog werk aan 
350 f p / +BTW V. kontakt 

schr. blad 611 
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Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden in WIJ? 

Bel dan vandaag nog naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

' DEVRIESE 
woonverlichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

>.baan brugge-oosikamp. 
K 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 streel< dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbanl< ingang) 

Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 
VIsassortlment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km Oô ende 
De Haan 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

HERENKLI-OINC 

f >feriiiees 
^ I 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 Vijffiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

12 

Fijne midweek supenveekend 
3 Nachten 

Luxe kamer, stilte gratis, 
3x gastronomisch 

half pension, bierdegustatie, 
Normandische pannekoek 

met koffie, 
tevens fietsen ter beschikking etc. 

6.500 fr. per persoon 
de laatste dag uw kamer 

tot IS.OOu. 

nETSEN 

G 
R 
A 
T 
I 
S 

10 Km van 
Brugge & 
Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Knip me uit -
fles champagne 

hove Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

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

4.950 fr. per persoon. 

Hotel De Stokerij Oudenburg 
Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 

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

Standpunten over gemeentefusies 
|Vk p 1 januari 1997 js het twtntig jaar geleden dat het aantal gemeenten gevier^^eld 
l U werd Voldoende reden voor het Vlaams Nationaal Studiecentrum om even te^g 
te blikken op deze immense fusie-operatie: een situering van de fusies in historisW 
perspectief, de integraal-federalistische visie van de Volksunie en enkele getuigeni^en van 
lokale mandatarissen. Kortom- verplichte lectuur voor wie met gemeentepolitiek be^ 

Ikan een jaarabonnement nemen op het l<wartealtijd|gjfift Standpunten door 
300 frank te storten op rekeningnummer 43Jlzi^Q1-18 \^anheUtbams Î ÉfPónaal 

Studiecentrum vzw. Voor een lQ||||iSfne|piiraSrfl 100 frank. Meer ÜWmiati^ 
iill II i i i iÉ l *^ i l i i i i | i l i | l #1n i l l l l l Brussel, tel: 02/219.49.30 en fax: 02/217:33^10. 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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Knack 
VAN HIER TOT 

IKIVU 
Hoe vciliopile 
bL'sluil\orniint; in hel 
UCslcn * Hoc lUIKIIOlK U II 
liiiiiKinilaire corndciis ' 
\i likiuioiuhcill.ik'ii hi| 
I II. I X lil Kivu 

HET LEGE 
OVERLEG 

l)i.i.a hel ABVV helMKi.ik 
n\nley dcxxllopen ' F-n 
vu Ike hislonsehe misstiM m 
ik II 'jiiieideneroverile 
M K i.ik /ekeiheid' hen iliii 
tliii" \.iiule MK.MieLiistN 

EEN STEEN 
VAN MARS 

Oiuli i/i'v ki 1̂  Ixueeulen 
i'iil ill s ,1 II / i . Ill een 

1.. 11 \ [II \ l , i i \ tekenen 
lil L \ u i \onden On/in' 

I I . v\. I. iis(.hcippeli|ke 
\. ikl 11 l i l " \,111 hun dwii 

KLASSIEK 

V.in Ik^l l'.ii.'k lul i lü 
Mihei t-en seikunini'j 
\an Liscineiende 
vvdinnyen in de special 
Klassiek Inleiieui \an 
Weekend Kn,ii.k 

ELKE WEEK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK EN VACATURE 
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Saterdag 

AHASVERUS 
„Een grootwarenhuis 
voor iedereen", 
las Ahasverus 

Ik e.a. 

© 
Joemalisten zijn: 
Doofpottenkijkers 

© 

Milieubox, nieuwe naam voor 
doofyot ? 

© 

Zit de CVP dat toch vol met 
Haenen, Slangen en Bleyen? 

© 

VLD: de partij van de kloof 
met de Burger 

© 
Kelchtermans weldra 
Jack in de box ? 

© 
VLD schiet kumulkemel 
© 
Clinton: the top of the Bill 

© 
Museum-Hoet niet voor Jan met 
de Pet 

© 
Theo zit nu ook met de 
gebakken Peer 

We weten dat Philips van Marnix van 
Sint-Aldegonde een bedrijvig man was in 
de bewogen en gevaarlijke tijd van de 
tweede helft van de zestiende eeuw, de 
tijd van de godsdiensttwisten. Hij was 
niet bang politieke en/of religieuze stand
punten in te nemen, ook als die niet 
pasten in het establishment van de ge
vestigde machten van zijn tijd. Hij nam 
die standpunten niet alleen ideologisch 
in, maar zette ze ook om in daden. En wie 
iets doet kan zich vergissen en verliezen. 
Zo verloor Marnix in Antwerpen. 

4 V L A A M S PLAKBOEK ^ 

TALENKNOBBEL 

Naast en in verband met die politieke en 
religieuze troebelen was Marnix ook nog 
literair bezig, al overlapten die aktivi-
teiten mekaar. Hem wordt het auteur
schap toegewezen van het Wilhelmus van 

Nassauwe, dat loflied op de Vader des 
Vaderlands. 

En dan is er nog een terrein, verstrengeld 
met de rest van zijn aktiviteiten, waarop 
hij sterker presteerde dan zijn tijdge
noten: hij was een gekend cryptoloog. 
Wat is een cryptoloog? De dikke Van Dale 
schrijft dat een „cryptoloog een beoe
fenaar is van de cryptologie". Wat is dan 
cryptologie? De leer van de geheime 
boodschappen en van het geheimschrift. 
Nu zouden we zeggen dat hij geheime 
codes kon breken. En dat brengt hem dus 
op het terrein van de geheime diplomatie 
en van de spionage en contra-spionage. 
Marnix brak de geheime codes van Span
jaarden in hun diplomatieke en militaire 
korrespondentie bij de strijd van Filips II 
tegen de Nederlanden, tegen Engeland en 
tegen Frankrijk. 

Manrix had een fel ontwikkelde talen
knobbel. Hij kende de drie klassieke 
talen: Latijn, Grieks en Hebreeuws, maar 
daarenboven ook Spaans, Italiaans, 
Frans, Duits, Engels, Schots; en natuurlijk 
ook Nederlands. 

Marnix ontcijferde Spaanse brieven in 
geheimschrift die de spionnen van Hen
drik IV van Frankrijk ondervangen had
den. De Franse koning moest voor die 
ontcijfering beroep doen op Marnix want 
zijn eigen spionagespecialisten vonden de 
sleutel niet. Marnix brak de code en las de 
Spaanse korrespondentie mee; dat ge
beurde zelfs al voor Hendrik op de troon 
zat. 

ENGELAND 

Ellips II plande een invasie in Engeland 
(het Verenigd Koninkrijk bestond nog 
niet) van Elisabeth I om Maria Stuart op 
de Engelse troon te brengen. In Gasconje 
onderschepte de Hugenotengeneraal 
Frangois de la Nouse een aantal in code 
geschreven brieven van don Juan aan de 
Spaanse koning en daar de generaal dacht 

De codebreker 
dat ze over het strijdtoneel in de Ne
derlanden konden gaan, speelde hij de 
brieven door aan Willem van Oranje. Na 
drie weken studie van de brieven had 
Marnix ze ontcijferd en wist hij dat ze 
handelden over plannen van Filips II om 
met zijn vloot en in afspraak met het in de 
Nederlanden gelegerde leger, Engeland 
binnen te vallen. Engeland, dat de Ne
derlandse opstand steunde, werd inge
licht. Dat gebeurde in 1577. 
De toenmalige leider van de Engelse 
spionagediensten. Sir Francis Walsing-
ham, richtte zich herhaaldelijk tot Mar
nix om onderschepte brieven die zijn 
diensten niet konden breken, toch te 
ontcijferen. De Engelsen hadden immers 
ook hun eigen code-brekers. 
Het ontcijferen van gecodeerde brieven 
zou er toe leiden dat Salsingham Maria 
Stuart van samenzwering tegen koningin 
Elisabeth I kon beschuldigen, wat uit
eindelijk tot haar terechtstelling zou lei
den (1587). 
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Het Wilhelmus wordt toegeschreven 
aan Marnix van Sint-Aldegonde 

En Fihp II bleef met het idee rondlopen 
(in zijn Escuriaal) om een invasie in 

Engeland door te zetten. Dat zou uit
eindelijk voeren naar een ramp met de 
onovervdnnelijke Armada (1588). 
Sommige deskundige ontcijferaars heb
ben van die kunde een beroep gemaakt in 
de schaduw van de gebeurtenissen. Mar
nix echter heeft van die bijzondere vaar
digheid geen winstgevende zaak gemaakt 
maar ze wel ten dienste gesteld van hen 
die aan zijn kant stonden. Anderen werk
ten in deze branche voor de partij die 
toevallig aan de macht was... en bleven 
dat doen ook als de „anderen" aan het 
bewind kwamen. Als er maar betaald 
werd, het waren beroepsmensen van de 
geheime diensten. 

Marnix van Sint-Aldegonde was niet al
leen politiek en religieus raadsman van 
Willem van Oranje maar ook familiaal: zo 
kwam hij milderend tussen in de ruzie 
tussen de familie Nassau en de familie Jan 
Rubens (de vader van Pieter Pauwei) 
omdat Jan overspel gepleegd had met 
Anna van Saksen, de zogenaamde wilde 
echtgenote van Willem de Zvrijger. Waar 
spionnen allemaal goed voor zijn... 

Herman Maes 

H E R S E N B R E K E R 
OPGAVE 75 

HORIZONTAAL 
4. Vastgenageld kleding

stuk? (11) 
8. Zulke banen zijn niet ge

schikt voor rijdend verkeer 
(9) 

10. Vliegen kan dit insekt niet, 
maar springen des te be
ter (3) 

11. Dit moet een leerzame 
tocht zijn (10) 

14. Kapotgetrapt (12) 
16. Met dit huishoudelijk pers

apparaat kunnen ook 
spullen mooi glad ge
maakt worden (9) 

17, Al (5) 
20. Vrolijkheid op de planken 

(7) 
21. Iets plechtig toestaan of 

schenken (8) 
VERTIKAAL 

1. Bij deze sportgebeurtenis
sen wordt gebruik ge
maakt van springplanken! 
(13) 

2. Voorwendsels (11) 
5. Hiermee geef je onrecht

streeks iets te kennen (6) 

5. Je zou denken dat in dit 
geval tets wordt wegge
nomen, maar er is alleen 
maar tets aan 't gebeuren 
(12) 

6. Zo'n cirkel moet gereden 
worden (5) 

7. Paradijselijke vrouw (5) 
9. Is juist (5) 

12. Dit zit van binnen (8) 
13, Nonsens (7) 
15, Gewiekst (4) 
18. Onnozelaar (3) 
19, Schiet op, dichtdoen! (3) 

OPLOSSING OPGAVE 74 

Horizontaal: 1. ovaal; 6. tar
wekorrels; 8. blaaskapel; 11. 
liP; 12. hoekschop; 13. tOOg; 
16, paraplu; 17. put, 18. tuk, 
20 althorens;21,sir, 22, liga; 
25. des; 26. breipatronen; 29, 
na. 
Vertikaal: 2. verdampt; 3. 
lesvliegtuigen; 4. Sas; 5. toe
schouwer; 7, wilskracht; 9. el: 
10, bokaal; 14. op, 15, out
sider, 19. kras; 23. ven; 24 
lok, 26 hij; 27, la; 28. as. 

• 
• 

• 
• 

• 
• 1 — 

Uit de Juiste inzendingen 
van opgave 74 werd deze 
van Jan van Borm uit de Jan 
Hammenecicerstraat 118 
te 2880 Bornem-lMarle-
kerke getrokken. Jan mag 
binnenkort zijn prijs thuis 

verwactiten. 
De brieflcaart met de op
lossing van opgave 75 ver
wachten wu ten laatste op 
maandag 25 november a.s. 
op ons adres: Barrikaden-
piein 12 te 1000 Brussel. 
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JOHN CARPENTER'S 
ESCAPE FROM LA. 
Natuurlijk zijn er al heel wat films die „Escape from" in hun titel 

voeren, daarom wilde regisseur John Carpenter dat zijn naam in de 

filmtitel voorkwam, kwestie van hem een kwaliteitsmerk mee te 

geven, en ook te verwijzen naar zijn film uit 1981 „Escape from 

New York", waarop deze ontsnapping uit Los Angeles een vervolg 

is. New York was in 1997 zo overbevolkt met kriminelen dat men 

het eiland Manhattan met muren omcirkelde en er een gevangenis 

van maakte. Wanneer de president daar terecht komt, wordt Kurt 

Russell gezonden om hem te bevrijden. 

In „Escape from L.A." zijn we in het jaar 2013 en alle boeven zijn 

ondertussen ondergebracht in Los Angeles, waarvan een deel is 

afgebroken tijdens de aardbeving van 2000, en nu een eiland 

NIEUW IN DE BIOS 

vormt. De eerste vijf minuten van de film spijkeren je nagelvast 

aan je zetel, en deze vijf minuten bevatten zoveel stof en 

informatie, dat iedere andere filmmaker er ook een film van had 

gemaakt. Daarin verneem je dat alle uitschot op LA-eiland zit, 

uitgestoten van het „pure" Amerika, dat wordt geregeerd door een 

rechts-extremist - die zichzelf President voor het Leven heeft 

benoemd - en door een van de Gestapo afgekeken politiemacht. 

Dan, op een dag, doorziet de presidentsdochter haar vader, en gaat 

naar Cuervo, de revolutionaire gangsterleider die tegen het 

fascistische regime in opstand wil komen, met medeneming van 

het zwarte doosje van de president. Daar komt voormalig 

oorlogsheld Snake {dezelfde Kurt Russell als in Escape from New 

York, alleen 15 jaar ouder) op de proppen. Hij moet het zwarte 

doosje bemachtigen en als daar enkele mensen bij sneuvelen, ja 

dan moet dat maar. De missie is eigenlijk het slechtste {en 

belangrijkste) gedeelte van de film, en het wordt je algauw 

duidelijk dat niemand - uitgezonderd Carpenter waarschijnlijk -
van de geldschieters in de film geloofde, zodat je je almaar zit af te 

vragen, waarom heeft Carpentier hier niet meer volk opge

trommeld, of een beetje digitale toverij gepleegd, zodat de plaatsen 

waar je een massascène verwacht eerder karig uitvallen. Als je snel 

bent herken je Stacy Keach, Peter Fonda en Pam Grier in een 

bijrolletje, maar het is allemaal niet zo belangrijk. {**) 

W. Sneer 

MEDIALANDSCHAP 

^=^ Bolling Point Amerikaanse politietriller van 
James B. Harris uit 1993 met Wesley Snipes, Dennis 
Hopper en Lolita Davidovich. Bij een undercover
operatie In U\ wordt een agent doodgeschoten en het 
geld dat hij bij zich had wordt gestolen door Ronnie, 
een handlanger van de net uit de gevangenis ont
slagen Red Diamond. Mercer wil zijn vermoorde kol-
lega wreken en gaat op zoek naar Diamond. Zat. 16 
nov., TV 1 om 23U.25 

*&=# De keuze van Dekeyzer BBC-dokumentaire 
over de massa's Amerikaanse gepensioneerden die 
elk jaar het koude noorden verlaten om de winter 
door te brengen in het zonnige Florida of Arizona. Het 
leven Is er aangenaam en goedkoop, maar ook daar 
krijgt de bejaardenkolonie af te rekenen met ziekten 
en kriminaliteit. Zon. 17 nov., TV 2 om 19u.50 

'^J^ Burning Secret Een 12-jarige knaap over
wintert met zijn moeder in een gerenommeerd Oos
tenrijks kuurhotel. Hij sluit er vriendschap en ,,de 
baron", een simpatiek oorlogsveteraan, IVlaar wan
neer hij ontdekt dat die hem enkel maar gebruikt om 
zijn moeder te kunnen versieren, stort zijn kinder
wereld in mekaar. Amerikaans-Duitse film van Andrew 
Blrkin uit 1988 met Klauw Maria Brandauer en Faye 
Dunaway. Maan. 18 nov., Kanaal 2 om 23u.i0 

'^^ The trial of Kevin Maxwell Vorig jaar rond 
deze tijd stond Kevin Maxwell, samen met zijn broer 
lan en een financieel direkteur, terecht wegens fraude 
met de pensioenfondsen van het zakenimperium van 
zijn vader persmagnaat Robert Maxwell, die vijfjaar 
geleden in verdachte omstandigheden om het leven 
kwam. Gedurende heel die periode werden Kevin en 
zijn gezin door de pers belaagd en zelfs na een eerste 
vrijspraak bleven de aantijgingen aanhouden. DIns. 
19 nov., BBC 1 om 23U.30 

Meryl Streep en Mei 
Brooks In Defending 
Your Life, wo. 20 
november op Kanaal 2, 
om 20U.45 

1s=:i* Tekens: Leon Spllilaert Biografische doku-
mentaire over de Oostendse kunstschilder Leon Spil-
liaert, op basis van zijn werken, de analyse van zijn 
onderwerpen en de pikturale middelen die hij aan
wendde Dond. 21 nov., TV 2 om 23u. 

fe=^ The RIver Amerikaanse dramatische film van 
Mark Rydell uit 1984 met Mei Gibson en Sissy Spacek. 
Tom Garvey, getrouwd en vader van twee kinderen, zit 
tot over zijn oren In de schulden, maar toch weigert ij 
halsstarrig zijn boerderij te verkopen. Wanneer een 
meedogenloze industrieel op zijn grond een stuwdam 
wil bouwen, wordt Toms situatie hopeloos... VrlJ. 22 
nov., TV 1 om 2iu.io 

CiM-cUfers 
De jongste CIM-cijfers geven te kennen 
dat de lezersaantallen van de populaire 
pers de afgelopen jaren overschat waren. 
Het CIM, Centrum voor Informatie over 

de Media, heeft een nieuwe metode ge
bruikt om haar steekproef samen te stel
len. Vroeger hanteerde het een zgn. 
kwota-steekproef, waarbij de ondervra
gers slechts een aantal personen van een 
welbepaalde leeftijd en geslacht aan een 
proef dienden te onderwerpen. Door die 
werkwijze waren er in de proef relatief 
meer thuiswerkenden opgenomen dan er 
in de werkelijke samenleving zijn. Door 
het gebruik van een willekeurige steek
proef zijn de verhoudingen recht ge
trokken. 
Ook in de cijfers en daar zal met name de 

De Standaard boert goed. 

populaire pers niet zo gelukkig mee zijn. 

De kwaliteitskranten De Standaard, De 

Morgen en De Financieel- Ekonomische 

Tijd kennen dankzij de nieuwe metode 
een stijging van de lezersaantallen. Alle 
andere Vlaamse kranten eindigen lager 
dan voorheen. Alleen de FET, die bij de 
winnaars behoort, gaf een volledig over
zicht van de verschillen. Andere kranten 
zwijgen die dood of zeggen dat er geen 
vergelijking mogelijk is. Dat laatste is 
zeker onjuist, maar de verschillen in de 
verf zetten is met name voor de ad
vertentie-inkomsten geen goede zaak. 
Minder lezers zou immers kunnen in
houden dat de adverteerder ook minder 
wenst te betalen. Zo heeft Het Laatste 

Nieuws plots 143.000 lezers - en dus 
potentiële advertentiekijkers - minder. 
Hetzelfde beeld doet zich voor bij de 
Vlaamse weekbladen: Dag Allemaal, Kerk 

en Leven, Knack en Humo houden goed 
stand of winnen zelfs lichtjes, maar ander 
bladen zoals Joepie en Flair zien hun 
lezersaantallen spektakulair dalen. 
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'Gerty', een zoveelste praatpro
gramma, opende met een be
kende. Maria Logge, alias de rijke, 
maar nu weer arme Arme Klaar. De 
non die van haar klooster een hotel 
trachtte te maken, mocht dan al 
geruime tijd geleden 'nieuws
waarde' hebben gehad, nu heeft 
ze dat niet meer en dat bleek ook 
uit het gesprek. Dit non-event be
vatte niettemin toch nog stof voor 
diskussie. Alleen stelde Certy Chrl-
stoffelsnex. de juiste vragen. Want 
hoe simpatiek vrouw Logge ook 
moge wezen, haar optreden doet 
vragen rijzen. Op dit moment 
werkt ze in de horeca, maar ze 
hoopt haar 'Klarenhof' terug te 
krijgen. „Nu kan dat niet", sprak 
ze, „omdat ik geen funktie meer 
mag uitoefenen. Men heeft mij dat 
wijs gemaakt en dan geloof ik 
dat", voegde ze er aan toe. Ja, 
hallo! Is Logge, die zich, tegen de 
wil van het bisdom, met een aantal 
nonnen in een Frans kasteeltje ves
tigde en die van haar klooster een 
hotel maakte, werkelijk zo naïef? 
Meer nog: af te leiden aan haar fris 
gelakt voorkomen zijn er in dit land 
gefailleerden die het met minder 
moeten rooien, „tk moet aan geld 
geraken.", sprak ze later nog. Tja, 
mevrouw Logge, zo kennen wij er 
wel meer. 

Na Logge volgde een duo dat een 
boek had geschreven over kinde
ren en sterven. Het werd een nogal 
anekdotisch gesprek, zij het op een 
voor dit onderwerp serene manier. 
Alleen werd het juist inschatten 
van het gesprek ons bemoeilijkt 
omdat we niet te weten kwamen 
wat beide dames beroepshalve de
den. 

Van wie we dat onder geen beding 
moesten weten was Eva. Als kind 
had ze komplexen over haar ui
terlijk en nu was ze, driewerf hoera, 
verkozen tot Miss Wonderbra Be
nelux. Het borstenwonder maakte 
een reklamepraatje voor haar on
dersteunende maatregelen en 
Gerty dorst zelfs te vragen of bij 
haar verkiezing de 'brains' dan wel 
de borsten het verschil gemaakt 
hadden. Enja hoor: „Belden waren 
belangrijk. "Dit antwoord doet be
sluiten: het waren de borsten. 
Bij de laatste praatgast kon dat 
niet. Mar/rf KS/rensbehoort tot het, 
inmiddelsfiink uitgedunde, kransje 
van politici die zich te pas en te 
onpas op TV en in 'de blaadjes' 

Later kwamen we alsnog te weten 
dat die hoge schuldenlast niet vol
ledig op zijn rekening geschreven 
kan worden. De gewezen premier 
kan immers niet tellen. „Mijn 
vrouw heeft drie kinderen gekre
gen op 18 maanden tijd. Statistisch 
Is er dat één om de zes maanden." 
Hij, zowel als Gerty, besloten dat er 
noodzakelijkerwijs een tweeling 
tussen moest zitten. Wat dus niet 
klopt. Eyskens vond het ook nog 
nodig om een Nederiandse bis
schop na te praten. Hijzelf had 
nooit gestolen omdat 'hij mate
rieel komfortabel leeft', maar hij 
kon begnp opbrengen voor een 
'dompelaar' die een taart steelt uit 
honger. Kijk, mijnheer Eyskens: 

Ijzingwekkende Eyskens 
Gerty, maandag 4 november 1996, VTM 

laten opvoeren. Eyskens kreeg de 
zgn. 'lastige vragen'. Nu zijn aan 
Eyskens jr. nogal wat 'lastige vra
gen' te stellen. Zoals 'Hoe kon u 
tijdens zo'n kort premierschap zo
veel schuld veroorzaken? Voelt u 
zich daar verantwoordelijk voor? 
Durft u zich nog ongemaskerd on
der het volk te begeven?' Maar 
Certy besloot anders te doen. Al 
leerden we daar toch ook iets van: 
Eyskens is 'sentimenteel'. De man 
van honderden miljarden staats
schuld en van de politieke moord 
op Johan Van Hacks is 'sentimen
teel'. Bij ons in de huiskamer was 
de opluchting voelbaar: wat had 
Eyskens ons gebracht indien hij 
'gevoelloos' was geweest? 

daar ligt nu de kloof. Dat u, die 
openlijk toegeeft op kosten van de 
belastingbetaler een rijkelijk leven 
te leiden, kansarmen benoemt 
met 'stakker, sukkel of sul' en er
van uitgaat dat iemand die drie 
dagen niets gegeten heeft een 
taart zal stelen. De CVP'er bestond 
het ook erin om reklame te komen 
maken voor een sentimenteel 
boek. Het zijne. 
Ondanks het feit dat 'Certy' een 
'redelijk' verdient, maakte Eyskens 
van het programma een ronduit 
walgelijk vertoon. Laat ze daar bij 
de CVP eens een kongres over 
houden! 

Krik 
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D e voetbalkompetitie 1996-1997 wordt geen 

stichtend verhaal. In eigen land brengen de 

topklubs, opgejaagd door hun verminderde 

koopkracht, niet het minste begrip op voor eikaars 

noden. Het voetbal in Nederland wordt bedreigd 

door een gigantisch TV-kontrakt. 

4' SPORT ^ 

Club Brugge verplichtte Anderlecht met 
een zwaar gehavend elftal aan de top-
match in het Jan Breydelstadion te be
ginnen. De wedstrijd twee dagen ver
vroegen, waardoor al het leed de Brus
selaars en de echte voetballiefhebbers 
zou bespaard gebleven zijn, was on
bespreekbaar. De kortzichtigheid re
geert. Het eigenbelang primeert op de 
sportieve waarden en de geloofwaar
digheid van ons topvoetbal, voor zover 
dit nog bestaat. Bedroevend en bescha
mend. Het resultaat was een onder
maatse en potige wedstrijd, gespeeld in 
een grimmige sfeer en mede beslist door 
een gemakkelijk toegekende strafschop. 
Club mag dit seizoen niet klagen over de 
refs. Zoveel is zeker. 
In Ekeren is het oorlog. De bestuurders 
kunnen het niet langer met elkaar vin
den. De oude tandem Snelders-Verhae-
gen wil de van Kapellen overgekomen 
Jos Van Wellen opnieuw afstoten. De 
beleidsstrategieën heten onverzoenbaar 
te zijn. Van Wellen zou op termijn alleen 
maar de fusie met Kapellen beogen. De 
„founders" van Germinal vinden bo
vendien dat de financiële inbreng van de 
nieuwkomer - Van Wellen kwam voor 
anderhalf jaar de bestuursploeg verster
ken - beneden de verwachtingen blijft. 
Germinal zal in zijn huidige gedaante 
voor problemen blijven zorgen. De na
tuurlijke bestaansbasis is te schraal, te 
smal. Voor de Uefabekermatchen tegen 
Graz zakten nauwelijks een paar duizend 
toeschouwers naar het Veltwijckpark af. 
Dat zegt alles. In de gegeven omstan
digheden kan men de problemen alleen 
maar voor zich uit schuiven. 

SPRAAKMAKEND 

In een spraakmakend interview rekende 
Paul Van Himst af met enkele voet-
baljoernalisten, met de bondsleiding en 
met zijn gewezen assistent en huidige 
opvolger Wilfried Van Moer. Een 
vreemde wereld waar verstandige men
sen beter niet te veel woorden vuil aan 
maken. Maar alleszins bedroevend en 
beschadigend voor al de betrokken par
tijen. 

Het mag duidelijk zijn dat ons voetbal de 
draad kwijt is. De verantwoordelijken 
kunnen zich maar niet los maken van het 
verleden. Zij weten nog altijd niet waar 
hun werkelijke belangen liggen. De ei
gen tuin schijnt groter dan het ganse 
land. 

We mochten vernemen dat Roger Van
den Stock, de nieuwe voorzitter van 
Anderlecht, Michel Verschueren een rol 
in de luwte heeft toegewezen. Dat wil 
daarom niet zeggen dat de invloed van 
de manager is afgenomen. Maar hij hoeft 
niet langer als schokdemper diensten te 

bewijzen. Meer dan de vader wil de zoon 
de konfrontatie met de pers en de bui
tenwereld aangaan. In een tijd waarin 
zijn klub niet langer als toonaangevend 
mag worden bestempeld is dat geen 
geringe uitdaging. Anderlecht voetbalt 
vandaag gewoon chaotisch. Dat de klub 
de derde ronde van de Uefabeker haalde 
mag een klein wonder heten. Het Por
tugese Guimaraes was gewoon beter 

thans, door de rechter bijgetreden. Met
een wankelt het ganse bestel. De fi
nanciële bestaansbasis van vele klubs 

De kortzichtigheid 
regeert 

komt daardoor in het gedrang. Rijst de 
vraag of Sport 7 om zo'n ontploffing zal 
verlegen zitten. De betaalzender lijdt 

dagelijks miljoenen verlies. De hele af
faire kan een „ontsnapingsroute" vrij 
maken... 

Maar er is meer aan de hand. Wat 
gebeurt er met de Champions League 
wanneer de Nederlandse rechter zijn 
voorlopig vonnis in Hoger Beroep be
vestigt? Kan de Uefa de landskampi
oenen dan nog op dezelfde manier aan 
zich verplichten? En hoe rechtsgeldig 
zijn de kontrakten die voetbalbonden 
met televisiezenders afsluiten namens 
hun klubs? Het kan nog een gewogen 
eindejaar worden. 

Gym Pie 

Club weigerde de topper tegen 
Anderlecht te vervroegen. 

maar bleef op twee gelijke spelen steken. 
Mits evenveel meeval kan Sporting zelfs 
de vierde ronde bereiken. In de achtste 
finales wacht het Zweedse Helsingfors. 
Een nobele onbekende van wie wel ver
ondersteld wordt dat hij moelijk zal te 
maneuvreren zijn. Club Brugge wacht 
evenwel nog een moeilijker taak. Mare 
Wilmots en Schalke 04 komen naar 
West-Vlaanderen. Vuurwerk gegaran
deerd! 

VUUR AAN DE LONT 

Het ogenschijnllijk florerende Neder
landse voetbal wordt door andere ge
varen bedreigd. Het lukratieve miljar-
denkontrakt dat de KNVB afsloot met 
Sport 7, de nieuwe betaalzender, zou 
door een tussenarrest van de rechtbank 
wel eens kunnen ontploffen. Het vuur 
ligt letterlijk aan de lont. Feyenoord, dat 
zich nooit met het kontrakt heeft kunnen 
verzoenen, eist het recht op zelf en 
eigenmachtig over de televisierechten 
van zijn thuiswedstrijd te mogen be
slissen. Het werd daarin, voorlopg al-

van Himst 

rekende af 

met van Moer. 

Eeuwige achtervoiging 
Op geregelde tijdstippen steekt het dopings-
pook de kop op. Voor een paar seizoenen 
ventileerde de inmiddels ex-wielrenner ge
worden Edwig Van Hooydonck bedenkingen 
rond de opmerkelijke suksessen van de Ita
liaanse wielerploegen. Het gebruik van epo -
waardoor rode bloedlictiaampjes extra wor
den aangemaakt - zou vooral in de uit-
houdingssporten in zwang zijn De pres
tatieverbeteringen van de jongste jaren (ook 
en zelfs vooral op de lange afstand in de 
atletiek) zouden enkel langs die weg kunnen 
worden uitgelegd. Ook het groeihormoon 
hCH zou veelvuldig in gebruik zijn en is al 
even moeilijk opspoorbaar. Het blijft dus een 
eeuwige achtervolging waarbij het weten
schappelijke onderzoek de praktijk achter-
naloopt. 

Het heet de driekwart van de deelnemers aan 
de Spelen in Atlanta zich met doping op de 
gebeurtenissen zou hebben voorbereid. Ais 
dat klopt is de kwaal algemeen verspreid. 

SCHRIKAANJAGEND 

Twee vaststellingen dringen zich op. Hoe 
eeriijic is de topsport vandaag nog ? Hoe gelijk 
zijn de kansen van de deelnemers? Door 
welke kriteria wordt de uitslag bepaald? De 
antwoorden liggen voor de hand. Wie de 
besluiten trekt kan voor topsport enkel het 
hoofd afwenden. Schrlicaanjagend wordt het 
wanneer we aan de volgende eeuw denken. 
Zal men doping door genetische manipulatie 
kunnen afstoppen? De vraag stellen is ze 
beantwoorden. 
Tragisch is ook dat weinig atleten zich re-

Edwig Van Hooydonck 

kenschap geven van de gevaren die ze lopen. 
Wij citeren het magazine van L'Equipe van 20 
juli jl „In de kleedkamers spreken atleten 
over Epo en groeihonvoon met dezelfde 
lichtheid als betrof het een aspirientje. Het 
gaat nochtans om bijzonder gevaarlijk spul. 
De organisatoren van topevenementen 
moeten t)egrijpen dat zij er alle belang bij 
hebben aan te dringen op gekoördineerde 
en kostenverslindende inspanningen om de 
kwaam onder kontrole te kri/gen. De dag dat 
er doden vallen is mogelijk niet ver meer af 
Tenzij men berust en aanvaardt dat de gen
darm de dief altijd moet achtemalopen en... 
In het slechtste geval oprapen!" 
As het ooit zover moest komen zullen de 
sponsors wel twee keer nadenken en wan
neer die hun stem laten horen zal die veel 
zwaarder klinken dan die van de onver
beterlijke idealisten die spoken zoeken en 
vinden... 
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O p 31 mei 1995 werd het Ijzerbedevaarders-

forum officieel aan de pers voorgesteld. De 

bekendmaking sloeg in als een bom. Het 

IJzerbedevaartkomitee was kompleet verrast. 

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

De oprichting van het IJzerbedevaarders-
forum gaf een beslissende en biezonder 
hachelijke wending aan het konflikt bin
nen de niet-partijpolitieke beweging. 
Eerst en vooral werd het Forum een 
ledenvereniging, een organisatie op zich, 
waardoor het IJzerbedevaartkomitee 
aankeek tegen een gevestigde oppositie. 
In tweede instantie beschikten de op
positionele krachten over een niet te 
verwaarlozen achterban. Alras sloten 
zo'n 3000 leden bij het Forum aan, tijdens 
de bedevaart van 1995 bleken dat er 
ongeveer 5000 te zijn en die leden droe
gen bij tot de financiële ondersteuning 
van het Forum. 

Door de oprichting van het Forum werd 
het Komitee ook meer dan vroeger vanuit 
verscheidene verenigingen belaagd, om
dat Ledy Broeckx van het VNJ en de in 
april 1995 ontstane Werkgroep Radika-

Ihering, Davidsfonds- én OW-voorzitter 
]Jeven Van Gerven en WB-voorzitter 
?eter De Roover van meet aan de spil
figuren of de initiatiefnemers van het 
Forum waren. Tot de ondertekenaars van 
iet Forum-manifest behoorden boven
dien Guido Moons van TAK, ANZ-voor-
zitter Hugo Portier, de voorzitter van de 
Marnixring Guy Celen en de latere voor
zitter van het OW, Jan Jambon. Kortom, 
in principe was het Forum weliswaar een 
ledenvereniging, maar in de praktijk kon 
op zijn minst de indruk ontstaan dat het 
Forum zich ook aandiende als een over
koepelende struktuur van niet onbelang
rijke Vlaamse verenigingen die allen 
ogenschijnlijk op één lijn stonden: de 
bestrijding van de werking van het IJ
zerbedevaartkomitee. 

GRAMMENS 

Met de oprichting van het Forum liet ook 
de Vlaams-nationale pers zich niet on
betuigd. Zo steunden 't Pallieterke, Diets-

land-Europa, Journaal van Mark Gram

mens en het partijblad van het Vlaams 

Blok een kampagne tegen het IJzerbe
devaartkomitee. Ongenuanceerde uiria-
tingen en wazige doelstellingen zweepten 
de meest radikale en ekstreem-rechtse 
achterban op, wat het Forum en de positie 
van De Roover op termijn zuur zou 
opbreken. Overigens behoorden per
soonlijke aanvallen eerder tot de regel 
dan tot de uitzondering, waardoor het 
konflikt al te vaak eskaleerde in per
soonlijke vijandigheid en wantrouwen. 
Op woensdag 7 juli 1995 hief 't Pal
lieterke de toon aan met de bevlogen 
titel: jPeperkoeken Lionel en zijn ar
rogante waterdragers moeten nu wel 
stoppen met hun hooghartige eigenge
reidheid'. En hoe pakte Mark Grammens 
uit? Menig waarnemer uit het vermoeden 
dat Grammens zowel via Journaal als via 

't Pallieterke een sleutelrol vervulde. 
Sommigen zien in hem ,het onzichtbare 
brein'. Grammens zelf lichtte in zijn/o«r-
naal van 17 augustus 1995 een tip van de 
sluier op. Daarin schreef hij het IJzer-
bedevaardersforum „bij zijn aantreden 

mede te hebben gepatroneerd." 

INSPRAAK 

Van bij haar ontstaan hield het Forum er 
een dubbele strategie op na: het eiste 
inspraak en om die eis kracht bij te zetten 
werd naar de achterban en de steun
betuigingen van vooraanstaanden uit de 
Vlaamse beweging verwezen. Over de 
kommunautaire en de maatschappelijke 
koers die het Komitee moest varen, werd 

- zij het getrapte - beslissingsmacht, wat 
later ook zou blijken. Het Forum heeft 
nooit ontkend niet uit te zijn op be
slissingsmacht voor de bedevaarders. Het 
legde steeds de nadruk op de vraag 
waarom de bedevaarders niet zelf de 
koers van het Komitee mochten bepalen 
in de plaats van een groep gekoöpteerden 

Vlaamse beweging 
verscheurd? c» 

nagenoeg met geen woord gerept. In de 
opdrachtsverklaring van het Forum werd 
enkel verwezen naar een ,IJzerbedevaart 
die weer aanknoopt bij haar traditie'. 
Opmerkelijk is dat het Forum zich met 
haar loutere eis tot inspraak in feite 
verwijderde van die groep die zich als 
eerste tegen het Komitee had verzet, met 
name de Groep van Gent. Deze had drie 
eisen verwoord: radikalisering of on
afhankelijkheid, depohtisering en demo-
kratisering of inspraak. 

KOMITEE VERSUS FORUM 

WB-voorzitter en woordvoerder van het 
Forum, Peter De Roover hield voortaan 
slechts één eis, de inspraak, over. De 
vraag rijst waarom De Roover en het 
Forum zich tot de inspraakeis beperkten. 
Volgens Peter De Roover, waarmee we 
een gesprek voerden, was deze eis de 
essentie van het probleem en hét ver
trekpunt voor een oplossing voor het 
probleem. De Roover beschouwt het Ko
mitee als niet representatief voor de brede 
groep van bedevaarders en dus moesten 
die bedevaarders inspraak krijgen. Pas 
van zodra de inspraak bewerkstelligd 
werd, zou als het ware het probleem 
vanzelf worden opgelost, omdat op dat 
moment een bredere groep van bede
vaarders zich kon uitspreken over de 
inhoudelijke en organisatorische richting 
die het Komitee moest inslaan. 
Vanuit het Komitee rees sterke twijfel 
tegenover de door De Roover en het 
Forum geuite doelstellingen. Eerst en 
vooral vermoedde het Komitee dat de 
inspraakeis zich niet zou beperken tot een 
soort van advies, maar tot een werkelijke 

die zich niet hoeven te verantwoorden 
tegenover de basis. Het Forum speelde 
met andere woorden zijn leden tegen het 
Komitee uit door het Komitee te ver
wijten jSchrik te hebben voor de basis'. 
Het Komitee had het niet erg op de 
bezorgdheid van het Forum voor de basis 
begrepen. Een inspraakeis die in feite 
beslissingsmacht inhield, kon er vervol
gens - aldus het Komitee - toe leiden dat 
de samenstelling van de Raad van Beheer 
van het Komitee zich al te drastisch in 
radikaal-traditionalistische zin zou wij
zigen. Net op het moment dat het Ko
mitee - zowel qua samenstelling als pro
grammatic - aan verjonging, vernieuwing 
en modernisering toe was. In het licht van 
de verwoede en oeverloze ideologische 
diskussies tussen de verscheidene strek
kingen binnen de Vlaamse beweging, aan
zag het Komitee de inspraakeis als een 
dekmantel om de Bedevaart slechts een 
onafhankelijke en traditionalistische 
koers te doen varen. Daartegenover be
schouwt het Komitee zich als de hoogste 
vertegenwoordiger en de enige woord
voerder van alle segmenten binnen de 
Vlaamse beweging én binnen Vlaanderen 
zelf. Juist daarom verklaarde het Komitee 
open te staan voor zowel federalisten, 
konfederalisten als separatisten. En hield 
het zich voor zowel de progressieve als 
konservatieve strekkingen aan te spre
ken. 

TAAK KOMITEE 

Aan de basis van een in wezen ide

ologisch, maar ook persoonsgebonden 

konflikt lag en ligt hoe dan ook een 

fundamenteel verschil in visie over de 

taak van het IJzerbedevaartkomitee zelf. 
Het Komitee wil geen ledenvereniging, 
noch een amalgaam van verscheidene 
verenigingen zijn. Het wil daarboven 
staan, richt zich in zijn toespraken en 
standpunten tot alle Vlamingen en ziet 
meteen daarin een waarborg voor de 
representativiteit van de gehele Vlaamse 
beweging en het Vlaamse volk. Om die 
representativiteit te ondersteunen stelt de 
Raad van Beheer kandidaten voor die -
volgens het Komitee - de brede Vlaamse 
denktrant waarborgen. Het Komitee ziet 
overigens niet in hoe individuele be
devaarders voor het beheer en de kon-
tinuïteit van het patrimonium borg kun
nen staan. 

Het Forum daarentegen legde - zij het 
aanvankelijk - zeer sterk de nadruk op een 
IJzerbedevaartkomitee als ledenvereni
ging. Het Forum richt zich bovendien tot 
de bedevaarder, niet tot het gehele 
Vlaamse volk. Het Forum ziet het Ko
mitee als,voortrekker' en gaat er vanuit 
dat de bedevaarder, via een beslissings
macht, zichzelf die rol zal toebedelen. 
Daartegenover aanziet het Forum het 
Komitee als een elitaire klub van in de 
praktijk partijgebonden ,onbekenden' die 
geen voeling hebben met wat er ,aan de 
basis leeft'. 

TREIN 

De wederzijdse tegenstellingen, die be
trekking hebben op de taak, de repre
sentativiteit en de ideologische opties van 
het Komitee, toonden van meet af aan dat 
een pacifikatie biezonder moeilijk zou 
verlopen. Door de oprichting van het 
Forum werd bovendien een trein in gang 
gezet, die nauwelijks over rempedalen 
beschikte. Het Komitee, daarentegen, 
kreeg het karakter van een weinig be
weeglijke slagboom die er niet in slaagde 
de trein tot stilstand te brengen. 

(evdc) 

Een volgende reeks van artikelen die 
zal handelen over het verloop van het 
konflikt en de onderhandelingen tussen 
de beide strekkingen mag in het voorjaar 
1997 worden verwacht. 

Het Forum 
van Peter De 
Roover richt 
zich tot de 
bedevaarder, 
niet tot het 
gehele 
Vlaamse volk. 
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