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S
inds meer dan dertig jaar weigerden de 

Franstaligen in Brussel de taalwetgeving 

korrekt toe te passen. Zo betwistten ze -

onder meer - dat de verplichte tweetaligheid in alle 

Brusselse openbare instellingen van toepassing is op 

kontraktuelen. Ze miskenden bovendien het 

demokratisch recht van ieder mens om in de 

Brusselse gemeenten of OCMW-diensten zowel in 

het Nederlands als in het Frans onthaald, bediend 

of behandeld te worden. 

Daardoor werden de Nederlandstaligen niet 

zelden ,mishandeld'. Het woordgebruik is niet 

overdreven. Verleden week donderdag belichtte het 

VRT-programma Panorama wat de flaminganten 

reeds lang aankloegen. Schrijnende getuigenissen 

van Vlamingen toonden aan dat Franstalige 

geneesheren in de Brusselse ziekenhuizen geen 

Nederlands konden of wilden verstaan of spreken. 

Dat heeft meerdere malen tot verkeerde medische 

behandelingen geleid, met alle gevolgen vandien. 

Naar aanleiding van de VU-Ketjesdag op 

zaterdag 12 oktober verklaarde Vtc Anciaux, 

staatssekretaris voor het Brussels hoofdstedelijk 

gewest, dat er hoop was ten aanzien van de 

toepassing van de taalwetten. Anciaux geloofde dat 

de Franstaligen bereid zouden zijn om vanuit 

sociaal-demokratische overwegingen de korrekte 

toepassing van de taalwetten te ondersteunen. 

Het moet gezegd, de Brusselse ,éminence 

grise' speelde het slim. Want ook de Franstaligen 

beroepen zich op het demokratisch- en sociaal 

recht. In het verlengde van deze rechtsbeginselen 

gaan zij er immers vanuit dat individuen, in 

tegenstelling tot instellingen, zelf de taal mogen 

spreken die ze wensen. Steunend op dezelfde 

rechtsbeginselen wist Anciaux - met veel geduld -

de Franstaligen van het tegendeel te overtuigen. Ze 

begonnen te beseffen dat een korrekte toepassing 

van de taalwetten eigenlijk een demokratisch recht 

van de Vlamingen is. Hopend op een dringende 

mentaliteitswijziging bij de Franstaligen, zette 

Anciaux en zijn kollega's hen ook onder druk. Ze 

maakten daarbij gebruik van hun vetorecht in de 

Brusselse hoofdstedelijke regering. Week na week 

verdaagden ze enkele dossiers, zodat regeren in 

Brussel onmogelijk werd. 

„Als het te lang duurt vooraleer de 

mentaliteitswijziging er komt, dan sturen we aan 

op een breekpunt", verklaarde Anciaux in WIJ van 

17 oktober 1996. Het bleef niet bij dreigementen. 

De VU'er en zijn Vlaamse kollega's slaagden erin 

een nieuw akkoord met de Franstaligen te 

bereiken. Voortaan erkennen ze dat de 

taalwetgeving van toepassing zal zijn voor ille 

vastbenoemden én kontraktuelen. Taaiexamens 

georganiseerd door het Vast Wervingssekretariaat 

zullen daartoe bijdragen. Gemeenten en OCMW's 

moeten voor de opvulling van hun vakante 

betrekkingen uit deze werfreserve van 

.taalbrevethouders' putten. 
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K unt u het nog bijhouden, beste lezer? 
wy bekennen moeite te hebben om 

namen, feiten en data te biyven volgen 
want geen dag gaat voorby of dit land 
wordt met een nieuw schandaal wakker. 
Of met een nieuwe verdachtmaking, want 
dit land is de gevaariyke schemerzone van 
de verdachtma
king binnengesuk
keld, in het TV-
programma fer-
/a/ire (maandag 18 
nov, J,l.) vergeleek 
prof, Vermeersch 
vandaag met de 
naoorlogse tyd 
waarin geruchten en roddel volstonden 
om mensen op te pakken en voor het 
gerecht te slepen. Als het klimaat ryp Is, is 
de heksenjacht niet ver weg en wordt de 
repressie weer afgekondigd. 
Waarmee wy niet willen zeggen alles In de 
doofpot te stoppen, Integendeel! 
Terecht werd de magistratuur onder vuur 
genomen daar waar zy faalde, laat zy nu 
ook haar werk doen, in alle sereniteit, In 
alle duldeiykheld, grondig en zonder be
lemmering. Want het ergste wat ons nu 
kan overkomen is dat de schandalensfeer 
geen oplossing zou krygen en tussen 
waarheid en verzinsel zou biyven han
gen. 
Prof. Vermeersch waarschuwde ook voor 
een sfeer waarin ledereen die wat tegen 

Een open 
gevecht 

Iemand heeft vla goedbedoelde initia
tieven als een „groene lyn" anonieme 
beschuldigingen kan uiten, verdachtma
kingen die 's anderendaags door de pers 
als waarheid worden opgediend, 
ledereen, ook politici, heeft recht op een 
eeriyke behandeling. Daarom moeten 

voor verkozenen de 
huidige regels van 
de parlementaire 
onschendbaarheid 
gewyzigd worden, 
zodat zy als elke bur
ger kunnen ge
hoord worden, zich 
kunnen verdedigen-

en Indien nodig veroordeeld worden. 
Los van het almaar groeiende schanda-
leniystje moeten verklaringen gezocht 
worden voor de vertoning die wy dezer 
dagen beleven. Het spektakel heeft wor
tels die diep verankerd zitten In een bo
dem van algehele ontreddering waaraan 
dit verziekte en vermoeide land lydt, 
Het verdonkermanen van dossiers kon 
nog op rekening van de polltleoorlog ge
schreven worden, Justitie werd een 
slechte werking verweten omwille van af
tandse strukturen en geldgebrek, de 
Agusta-miyoenen kwamen voort uit een 
gebrulkeiyke maar verwerpeiyke kompen-
satie-gewoonte, de mllleubox-miyoenen 
sproten uit een zgn. legale flnanciehng 
van politieke partyen, de politieke be

noemingen waren traditie geworden, 
enz,,. 
Maar deze fase van stilzwygende .coha
bitatie' tussen de machten zyn wy reeds 
lang voorby, zy Is ontaard in een open 
gevecht. 
De polltleoorlog wordt hard gespeeld. De 
gerechteiyke politie valt, In aanwezigheid 
van een parlementaire kommissie-voor
zitter by de rykswacht binnen. Met welke 
zet de rykswacht hierop zal reageren Is nog 
af te wachten. Maar dat zy zal terugbyten 
Is zeker. 
Naar aanleiding van de fouten In de zaak-
Dutroux willen de politici de magistratuur 
onder externe kontrole, zeg maar onder 
curatele, plaatsen. Middels het arrest-Con-
nerotte heeft de magistratuur laten we
ten dat zü het op haar domein voor het 
zeggen heeft. De politieke wereld kreeg 
het nakyken en werd op de Witte Woede 
getrakteerd. Het gerecht ontwapent niet, 
het biyft met tairyke aangebrande dos
siers uitpakken, 
De brand sloeg over naar de politieke 
partyen die op hun beurt „oorlogje voe
ren", VLD-voorzltter De Croo spant daarby 
de kroon, Terwyi hy anderen om de ha
verklap de les In fatsoen spelt mogen 
partygenoten (Goris en De Simpel) on
gestraft over de schreef gaan. Zou Her
man De Croo niet beter wat bescheidener 
zyn? 
Zover zyn we dus: de machten van dit land 

vechten hun oorlogjes uit, tegen mekaar 
en onder mekaar. Zelfs het Hof heeft zich 
In de moerlemeie gemengd. De bevolking 
kykt onbegrypend toe. Weet zy nog wie te 
geloven? Wie te vertrouwen? zy wil dat er 
een propere politiek komt en een eeriyke 
rechtspleging, dat alle vuile zaken op
geruimd worden. By de magistratuur, In 
de Wetstraat, by de politiediensten. 
Daarom Is het nodig dat eerste minister 
Dehaene zyn stilzwygen doorbreekt, dat 
hy zich tot de bevolking richt met de 
mededeling dat er orde op zaken komt. 
Want hoe IntrIestig de toestand ook Is 
toch moet er bestuurd worden, met on
besproken ministers. Daarom moeten ons 
Inziens de In opspraak gekomen ministers 
best terugtreden, al was het maar tydeHjk. 
Het herstel van en het vertrouwen In de 
Instellingen is dhngend, even dringend als 
een waarachtige politiek voor tewerkstel
ling, even dringend als de hervorming van 
de Sociale Zekerheid, En even dhngend als 
de vele problemen die sinds jaren on
dergeschikt bleven aan het behalen van 
deMaastricht-norm. 
Wanneer de federale regering er niet In 
slaagt dit zieke land te genezen. Is de 
ontbinding van Beigié naby. Wellicht klinkt 
dan, vlugger dan verwacht, de roep om de 
staatsvorm van dit land opnieuw te be-
kyken. 

Maurlts van Liedekerka 



Maiesteitsschennls 
In sommige publikaties als het door 
Henri Van Daele geschreven boek ,Zes 
Koninginnen' wordt het vorstelijk 
huwelijksleven als een aards paradijs 
voorgeschoteld. In de zaterdagbij lage ,de 
bijsluiter' van de krant De Morgen, 
daarentegen, verscheen verleden week 
een smeuïg stuk over de minaressen van 
de Belgische koningen. Aan de 

publikatie van de bijdrage wou De 
Morgen op de BRTN-radio een 
reklamespot laten voorafgaan. De 
nieuwe direkteur van de BRTN-radio, 
Chris Cleeren, besliste echter de 
radiospot niet uit te zenden. Hij vreesde 
voor een persmisdrijf en aldus voor het 
Assisenhof te worden gedaagd voor 
majesteitsschennis. De schrik zit erin. 

Herman Van Rompuy 
€en paar jaar geleden bleek uit een enquête dat een 
meerderheid van CVP-militanten gewonnen is voor de 
splitsing van de Sociale Zekerheid. Recent verkiezings-
onderzoek toonde echter aan dat de CVRkiezer niet 
wakker ligt van kommunautaire tema's. Federaal minister 
Herman Van Rompuy in het weekblad Humo: „Zij die 
vandaag pleiten voor een nieuwe staatshervorming moe
ten goed weten dat dat voor de mensen een ver-van-mijn-
bed-schow is. Ik ben de laatste om te beweren dat we de 
publieke opinie moeten volgen, maar op dit moment 
zouden we toch twee keer moeten nadenken." 

4> D O O R D E W E E K S ^ 

Nagenoeg één Belg op drie 
komt nooit persoonlijk in kontakt met 
vreemdelingen. Vlamingen komen 
minder in kontakt met vreemdelingen 
dan Franstaiigen. Dat blijkt uit een stu
die uitgevoerd door het peilingsbureau 
Marketing-Unit in opdracht van de 
kranten De Standaard-Le Soir 

De studie onthult tevens dat de 
overgrote meerderheid van de Belgen 
beweert geen racist te zijn. Een re
latieve meerderheid denkt wel dat ra
cisme toeneemt. De ongeveer 10% ra
cisten wonen in de grote steden en in 
het biezonder in Brussel. 

In het jaar 2000 wordt Brussel 
één van de kulturele hoofdsteden van 
Europa. ,De stad' wordt het tema. 
Munt-direkteur Bernard Foccroulle 
moet binnen het jaar een projektvoor-
stel uitwerken. De artistieke en socio-
kultureie wereld is begonnen met de 
voorbereidingen voor het kulturele 
jaar. 

> De politieke overheden laten 
echter op zich wachten. Liefst acht 
overheden - de stad Brussel, de drie 
gemeenschappen, de twee gemeen
schapskommissies, het Brussels hoofd
stedelijk gewest en de federale over
heid - raken het niet eens over hoe ze 
Brussel 2000 moeten organiseren en 
subsidiëren. 

Het belangrijkste struikelblok is 
de eis van Vlaanderen het Brussels 
hoofdstedelijk gewest niet te betrek
ken bij de bespreking van kulturele 
materies omdat het daartoe niet be
voegd is. 

Het Europese Rekenhof heeft 
uitgerekend dat de Europese Unie vo
rig jaar 160 miljard fr op een onrecht
matige wijze heeft uitbetaald. Dat be
drag stemt overeen met 6% van de 
Europese begroting. 

1 Het aantal bestaansminimum
trekkers is schrikwekkend gestegen: 
75.000 Belgen leeft van het bestaans
minimum. Niet zozeer bejaarde we
duwen, zoals algemeen wordt ge
dacht, maar eerder jonge alleen
staande stedelingen zijn de armen van 
vandaag. 

~1 Mooie mensen verdienen 
meer dan lelijke eendjes. Dat blijkt uit 
een onderzoek aan de Universiteit van 
Maastricht. Wie panikeert, geen nood. 
Het minder mooie personeel kan even
wel ,zijn gebrek' goedmaken door kon-
taktvaardigheid, humor en/of talen
kennis. 

GESPREKKEN 
Na een eerste afspraak op vrijdag 25 
oktober 1996 heeft een delegatie van de 
VU op vrijdag 15 november een tweede 
verkennend gesprek gevoerd met een 
delegatie van Agalev en de VLD van Guy 

Verhofstadt. 

De drie oppositiepartijen waren op 24 
oktober overeengekomen gezamenlijk 
aan een nieuwe politieke kuituur in 
Vlaanderen te werken. Het ligt daarbij in 
de bedoeling de krachten te bundelen om 
via wetsvoorstellen de regering onder 
druk te zetten. Op 24 oktober werd van 
gedachten gewisseld over het politiek 
dienstbetoon, de politieke kabinetten, de 
depolitisering van het gerechterlijk ap
paraat, het statuut van de parlements
leden en de verzuiling. Afgesproken werd 
de diverse standpunten, dossiers of nota's 
van de verschillende partijen te verza
melen en met elkaar te vergelijken, ten
einde een werkschema uit te tekenen. 
Inmiddels werden ook de respektievelijke 
studiediensten aan het werk gezet. Zij 
nemen vooral de internationale situatie 
waar. 

WERKSCHEMA 
Op vrijdag 15 november j.1. bespraken de 
drie partijen een klaargestoomd Werk
schema. Het bevat vijf hoofdstukken: 
politieke benoemingen in het algemeen; 
het statuut van de parlementsleden; het 
politiek dienstbetoon, de kabinetten en 
de direkte en versterkte demokratie. 
Omtrent elk hoofdstuk werden reeds 
enkele vrijblijvende voorstellen of denk
pistes aangehaald. In verband met de 
politieke benoemingen wordt gedacht 
aan een depolitisering van de magis
tratuur via de oprichting van een Hoge 
Raad van de Magistratuur, een gedegen 
magistratenopleiding en objektieve be
noemingen in de staatsraden. Ook de
politisering en ontzuiling binnen admi

nistratie en onderwijs, gekoppeld aan 
afdoende kontrolemechanismen, staan 
op de ,oppositionele' agenda. Met be
trekking tot het statuut van het par
lementslid wordt gedacht aan de afschaf
fing van de parlementaire onschendbaar
heid, mits enkele beschermingswaarbor-
gen en werden meerdere dekumul-voor-
stellen voorgeschoteld. Overigens willen 
de oppositiepartijen de omvang en sa
menstelling van de politieke kabinetten 
wijzigen. 

De direkte en versterkte demokratie, tot 
slot, kan eventueel worden bereikt via 
meerdere referenda-mogelijkheden, de 
afschaffing van de kopstem, een nationale 
in de plaats van een provinciale ap-
parentering en de versterking van het 
demokratisch middenveld in de plaats 
van het verzuild middenveld. 

STRATEGIE 
In wezen willen de delegaties van Agalev, 
VU en VLD open kaart spelen. Er is 
immers geen sprake van dat de geza
menlijke voorstellen een verandering van 
het partijlandschap zouden teweegbren
gen. Er is wel dringend nood aan een 
nieuwe politieke kuituur. Ieder afzon
derlijk partijvoorstel terzake wordt ech
ter door de federale regering afgewim
peld. Juist daarom is er een gezamenlijk 
initiatief noodzakelijk. De federale re
gering kan immers niet langer haar ge
loofwaardigheid behouden indien ze elk 
gemeenschappelijk oppositioneel projekt 
negeert. 

De bundeling van oppositionele krachten 
is een lovenswaardig iniatief. Toch dreigt 
het projekt te mislukken als niet de gehele 
VLD haar steun toezegt. Zo ondersteunt 
de groep rond Guy Verhofsdadt het pro
jekt, maar rijst er heel wat onzekerheid 
omtrent de positie van VLD-voorzitter 
Herman Decroo. Bovendien kan de VLD 
het niet veroorloven om naar de bui
tenwereld als 'einzelganger' op te treden. 

1 Di Rupo in het nauw. 

De recente perskampagne van VLD-
voorzitter Decroo voor een nieuwe po
litieke kuituur wekt wantrouwen. Decroo 
laat daarbij uitschijnen dat enkel de VLD 
een nieuwe politieke kuituur beoogt. Ter
wijl de andere partijen met Verhofstadt 
plannen smeden, probeert Decroo po
litieke munt te slaan. Overigens is de 
VLD-voorzitter weinig geloofwaardig. 
Niet hij, maar Verhofstadt belichaamt de 
vernieuwing. Op het partijbestuur van 
maandag jl wist Hugo Schiltz de volgende 
boutade te bedenken: „Decroo is als een 
bordeelhoudster die in het wit trouwt." 

VOS 
Ook binnen de niet-partijpolitieke 
Vlaamse beweging ,beweegt' één en an
der. Zo knoopt het verbond VOS meer
dere gesprekken aan met diverse ,nieuwe 
sociale bewegingen'. Aan de redaktie 
werd dit bevestigd door VOS-sekretaris 
Hugo Van Hemelryck. VOS wil onder
handelen met vredes- en sociale bewe
gingen die niet tot de ,klassieke' Vlaamse 
beweging behoren. De gesprekken han
delen ,over een zinvolle invulling van de 
Vlaamse autonomie'. In afwachting van 
een inhoudelijk manifest wou Hugo Van 
Hemelryck nog niet bevestigen met welke 
specifieke organisaties geproken werd. 
Wellicht gaat het om Pax Cbristi, de Bond 

Beter Leefmilieu en de Bond voor Grote en 

Jonge Gezinnen. 

BURGERMANIFEST 
Ook binnen het IJzerbedevaartkomitee 
klonken meerdere stemmen op om de 
nieuwe sociale bewegingen bij het IJ-
zerbedevaartgebeuren te betrekken. Som
migen gaan er vanuit dat het Komitee zich 
in samenwerking met het ,breed maat
schappelijk middenveld' dringend moet 
buigen over de inhoudelijke richting die 
Vlaanderen uitmoet. Echter, vooral het 
konflikt met het IJzerbedevaardersforum 
heeft die optie tot nu toe belet. 
Het verbond VOS, dat ook een grotere 
inbreng binnen het Komitee wenst, neemt 
nu zelf het heft in handen en dient zich als 
het ware aan als dé organisatie die de 
Vlaamse beweging op nieuwe en voor
uitziende paden wil doen wandelen. VOS 
beschikt daarbij over een basismanifest. 
Het Vlaams Burgerforum. 

THIBAUT 
In die zin moet de opmerkelijke toespraak 
van VOS-voorzitter Hugo Thibaut op 11 
november j.1. worden begrepen. Thibaut 
vroeg zich af of „Vlaanderen niet een 
zekere behoefte heeft aan een koördi-
natiebeweging (lees: VOS), aan een of
ficieel erkend beleidsorgaan, anders ge
zegd, aan een Vlaams Burgerforum met 
een toekomstgericht projekt als ant-
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Se non è vero... 
Schuldig of niet, aan De Standaard verklaarde Theo 
Kelchtermans na de uitspraak van het Vlaams parlement 
het volgende: „In een week tijd had ik de indruk dat 
iedereen twijfelde aan de reputatie die ik gedurende elf 
jaar heb opgebouwd." 
Volgens ons is Kelchtermans slimmer dan dat. Al dat gis-
en vergiswerk in de pers kwam er niet ondanks maar 

dankzij zijn reputatie. Nog voor de naam van de Vlaamse 
excellentie bekend was, kon met het wedden op de 
burgemeester van Peer immers niets verdiend worden. Bij 
de bookmakers stond hij één tegen één genoteerd. En dat 

had hij te danken aan zijn reputatie. Dat leert ons een 
beperkt overzicht van de affaires en dossiers waarm de 
minister de hand had. 
In het dossier Eurantex zou Kelchtermans het geluk een 
handje geholpen hebben door het gewestplan te (laten) 
wijzigen in het voordeel van een onderneming. In het 
dossier van de milieuboxen werd Kelchtermans terug
gefloten door de Raad van State omdat zijn favoriet 
Plascobel toch niet als beste uit de bus kwam. Nog een 
geluk voor hem dat niemand die 'doos van Pandora' open 
krijgt. Een fel afgezwakt MAP werd door Kelchtermans 
in een sneltreinvaart afgehandeld omdat hij ervan over
tuigd was goeverneur van Limburg te kunnen worden. 

Een gegeven dat zijn verkiezingsslogan 'Eerst Limburg, 
dan Vlaanderen' overigens een vernieuwende klank gaf. 
Kollegiaal is Kelchtermans ook. In het dossier Opgrimbie 
-waar de minister een bouwvergunning 'ritselde' midden 
in een natuurgebied - kreeg hij de wind van voren van 
toenmalig minister van Landschappen en Monumenten, 
Johan Sauwens. Die trachtte de bouw tegen te houden 
door het koninklijk domein te beschermen. In een 
volgende legislatuur, enkele maanden later, liet Kelchter
mans bij wijze van wraak alle dossiers van zijn voorganger 
Sauwens opvragen 'ter kontrole'. We wachten nu, an
derhalf jaar na die daad, nog altijd op de eerste on
geregeldheid in Sauwens' dossiers ... 

D O O R D E W E E K S -^ 

woord op de aktuele staatkundige evo
luties zowel in binnen- als buitenland." 
Merkwaardig daarbij, is dat VOS zichzelf, 
via het Burgerforum, als een organisatie 
beschouwt die zich bezighoudt met de 
manier waarop de Vlaamse autonomie 
moet worden ingevuld. Daartegenover 
plaats ze de ,klassieke Vlaamse beweging' 
die haar pijlen richt op „het opruimen 
van het laatste Belgische kommunuau-
taire puin." Daarmee doelt Thibaut op 
het feit dat de klassieke Vlaamse be
weging zich bijna louter leent aan kom-
munuataire eisen en daardoor enkel uit
spraken doet over „Belgische dossiers." 
Rekent VOS het IJzerbedevaartkomitee 
tot de klassieke Vlaamse beweging? 

AMNESTIE 
In de federale regering is het amnes
tiedossier sinds jaar en dag onbespreek
baar. Sommige Vlaamse partijen verko
zen daarom het dossier in het Vlaams 
parlement te behandelen. Reeds een drie
tal jaar geleden voorzag de Vlaamse re
gering een bedrag van 10 miljoen fr. voor 
de ,getroffenen van repressie en epu-
ratie'. 

Daarmee was de kous lang niet af Het 
bleef wachten op een wettelijke regeling 
om de vergoeding ook effektief toe te 
kennen. Daarop sloeg het duo Herman 

Suykerbuyk (CVP) -Paul Van Grembergen 

(VU) aan het werk. Ze stoomden een 
voorstel van dekreet klaar dat de ge
troffenen van repressie en epuratie een 
vergoeding verleent van 20.000 fr. per 
jaar. 

Deze vergoeding werd als een bijstand 
aan personen beschouwd, een bevoegd
heid die sinds 1980 naar de gemeen
schappen is overgeheveld. Het duo riep 
meteen alle hens aan dek om de overige 
partijen over de brug te krijgen. Zo 
keurden de Vlaamse socialisten het voor
stel pas goed, indien ook de ,oorlogs-
slachoffers' van de Spaanse Burgeroorlog 
werden vergoed. 

RAAD VAN STATE 
leder voorstel van dekreet moet voor 
advies aan de Raad van State worden 
voorgelegd. Verleden week had deze Wat 
blijkt? De Raad van State acht het Vlaams 
parlement niet bevoegd om de vergoe
ding toe te kennen. 
De Raad redeneert als volgt: de ver
goeding voor oorlogsslachtoffers staat 
niet op het lijstje van wat behoort tot de 
gemeenschapsbevoegdheid ,bijstand aan 
personen'. En alles wat niet specifiek 
wordt opgesomd in een bevoegdheids
pakket behoort tot wat noemt de rest
bevoegdheden, terwijl deze materies als
nog niet naar de deelstaten zijn over
geheveld. 

CYNISCH 
Het oordeel van de Raad van State heeft 
een cynische bijklank. Want, tijdens de 
staatshervorming van 1992-1993 kwa
men de onderhandelaars - op uitdruk
kelijke vraag van de VU - overeen de 
restbevoegdheden naar de deelstaten 
over te hevelen. Daartoe moest echter 
nog een ,nominatieve lijst' worden op
gemaakt waarin vermeld zou staan welke 
restbevoegdheden al dan niet tot de be
voegdheid van de federale staat zouden 
behoren. De federale staat heeft dit tot nu 
toe nagelaten... 

De Croo 
heiliger dan 

de paus 

S inds de onthullingen in het dossier van de verdwenen 
nneisjes, nnidden augustus, draait de 

schandalenkarroesel op volle toeren. De afgelopen week 
alleen al dienden minstens 4 ministers in funktie mee op de 

molen te klimmen. 

De doos van Pandora 
is open 

Precies op het moment dat er in Limburg 
een lompanje voor het gebruik van de 
milieu box loopt-onder de weinig aan het 
toeval overlatende slagzin 'Als afvai een 
staartje krijgt' - kwam de man die Vlaan
deren het ding schonk, zwaar onder vuur 
te liggen. Vlaams minister Theo Kelchter
mans werö genoemd In een nota van één 
van de broers Bleyen. Voor de Antwerpse 
prokureur-generaal Van Camp was dat 
voldoende om naar het Vlaams pa riement 
te stappen om zijn fiat te vragen om de 
minister aan de tand te voelen. 
Naarmate de week vorderde wisten 
Kelchtermans en zijn partij eerst van niets, 
daarna van weinig en nog later kwam CVP-
voorzitter Van Peel naar buiten met de 
boodschap dat Plascobel, de onderne
ming die een gedeelte van het produktle-
order in onderaanneming uitvoerde, 2 
miljoen fr had overgemaakt aan Cepess, 
de studiedienst van de partij. De trans-
aktie was volkomen legaal en had, dixit 
Van Peel, niets te maken met enige vorm 
van beïnvloeding. Los van het feit dat dat 
laatste op z'n minst te betwijfelen valt, is 
het cynische aan de hele zaak dat de 
storting gebeurde op 27 november1991. 
Drie dagen na de eerste 'zwarte zondag', 
op een moment dus dat heel politiek 
België de mond vol had van 'een nieuwe 
politieke kuituur', 'het stnjaai van' en 'de 
kloof met' de 'burger'. 

Dat de minister voorlopig niet 'in be
schuldiging' is gesteld - een term die in 
feite niets met schuld of onschuld te 
maken heeft, maar er enkel op duidt dat 
onderzoeksdaden mogen gesteld worden 
- heeft alles te maken met de 'kreativiteit' 
van de kommissie die samenkwam om 
over Kelchtermans' lot te oordelen, Van 
Camp werd wandelen gestuurd met het 
juridisch vraagstuk of de feiten waarover 
hij Kelchtermans wilde ondervragen da
teerden van vooraf van na 8 mei 1995, 
Indien ze ervoor gebeurden hoeft 
Kelchtermans niet naar Kassatie, maar vol
staat het hem te ondervragen als elke 
andere burger. Wat een heel land niet kon 
In de za3k-Connerotte, deden 15 Vlaamse 
volksvertegenwoordigers in goed één na
middag: zorgen voor een tussenoplos
sing. Dat de voltallige oppositie om 
Kelchtermans' ontslag vroeg, kon daar 
niets aan veranderen. 
Even leek het erop dat de milieuboxen-
affaire heuse Agusta-allures zou aanne
men - Limburgse toppolltici die van niets 
wisten, partijfinanciering, een kluis waarin 
bezwarende dokumenten lagen met 
daartn nog namen van andere politici,... -
maar dat was buiten Willy Vermeulen. 
topman van het Hoog Komité van Toe
zicht, gerekend. Even voordat bekend 
raakte dat hij zelf politieke (SP)steun had 
gevraagd bij zijn benoeming, had Ver

meulen Immers In de Senaat een rapport 
met tientallen 'affaires' laten ronddeten. 
Naast anderen, zoals opnieuw Kelchter
mans, kwam de Limburgse federale ex
cellentie van LandtKDuw Karet Pinxten als 
nieuwe kop van Jut naar buiten. Pinxten 
zou op de bouw van zijn huis veel te weinig 
BTW betaald hebben. Het was slechts één 
van aantijgingen. In eerste instantie deed 
hij wat hem was voorgedaan: glashard 
ontkennen. Later ging hij zelfs resoluut in 
de tegenaanval door dokumenten te to
nen die moesten bewijzen dat hij wel 
degelijk korrekt betaald had en door Ver
meulen voor de rechter te dagen. 
Pinxten vrij van schuld dus, maar nog 
waren de verdachtmakingen niet gedaan. 
Alsof het een schoolvoorbeeld van wa-
felijzerpolltiek betrof, maakten enkele 
Vlaamse kranten zaterdag bekend dat één 
federale minister en één Franstalige deel
staatminister genoemd werden in een 
onderzoek naar pedofilie, zowat de zwaar
ste beschuldiging die op dit moment mo
gelijk is. Enkele kranten voorkwamen no
deloos giswerk door te wijzen richting Ello 
Di Rupo. federaal vice-premier. Ook die 
ontkende met klem en besloot: „ik weiger 
ons land te zien verzinken In een ware 
heksenjacht, McCarthyisme van het erg
ste soort. Wij zijn allen meer waard dan 
dat. "Klap op de vuurpijl was dat zowel hij 
als Grafé, de andere minister, door het 
gerecht naar Kassatie gevraagd werden. 
Wat van alle aantijgingen waar is, weten 
alleen de rechtstreeks betrokkenen in
dien de geruchten ooit omgezet worden 
in beschuldigingen, dan zullen de huidige 
ontkenningen de zaak alleen maar erger 
maken. Indien het evenwel loze geruch
ten betreft, dan is aan de gevlseerden 
onhen-oepelljke schade aangebracht. De 
afgelopen week is de doos van Pandora 
opgegaan. Zoals de myte het wil kwamen 
alle rampen eruit, maar bleef de Hoop 
niettemin aan de rand van de doos han
gen. Mogelijk geldt datzelfde voor de 
toestand waarin de demokratie in België 
zich nu bevindt. (gv) 
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stof tot spreken 
De waterschildpadden zijn terug in het 
parlement! Nadat Hugo Van Dienderen 
(Agalev) hem uit liefde voor het dier 
voorging, vraagt nu ook Rik Daems 
(VLD) uit liefde voor de mens een 
invoerverbod. Ze worden massaal 
ingevoerd en voor weinig geld verkocht 
maar: „Eens groot geworden belanden 
deze agressieve en vleesetende dieren in 

de natuur. Zij blijken dan vrij taai te 
zijn. Zij verdragen zowel rioolwater als 
ons klimaat. In Brussel maken ze reeds 

alle vijvers onveilig. (...) jonge 
watervogels ten prooi vallen aan deze 
schildpadden. In Duitsland en Frankrijk 
werden reeds kinderen ernstig verminkt 
bij het zwemmen door deze dieren. (...) 
Kan een dergelijk invoerverbod niet 
worden overwogen om de verdere 
verspreiding van deze exoot in ons reeds 
zwaar belast milieu te verhinderen f" 
Antwoord volgt! 

4 

4- WETSTRAAT ^ 

V laams minister van Begroting, Wivina Demeester 
(CVP), dient niet Inet Vlaams belang, maar 

treedt op als de zestiende federale minister. Dat zei 
de VU-fraktie in het Vlaams parlement op een 

perskonferentie handelend over 
de Vlaamse begroting. 

VU hekelt 
Vlaamse begroting 
Donderdag 14 november. In de perszaal 
van het Vlaams parlement wacht de na
genoeg voltallige VU-fraktie op de komst 
van de pers. De media hebben blijkbaar 
andere katten te geselen, want de op
komst bleef bescheiden. De opeenvol
gende en sensationele schandalen spre
ken meer tot de verbeelding dan een 
evaluatie van de Vlaamse begroting. 

CIJFERS 

Een begroting kan niettemin belangrijke 
politieke en maatschappelijke keuzen in
houden. Kan, want juist het ontbreken 
van een richtinggevende en onder
bouwde maatschappijvisie kenmerkt de 
Vlaamse begroting 1997. Deze begroting, 
zo doceerde professor en Vlaams par
lementslid Chris Vandenbroeke staat im
mers louter in het teken van de cijfers en 
,met cijfers alleen maakt men geen sa
menleving'. Overigens is er met die cijfers 
iets aan de hand. Zo legde Chris Van
denbroeke uit hoe de oorspronkelijke 
,meesternorm' van 1993, mede goed
gekeurd door de VU, voor de periode 
1997-1998 op een zodanige wijze werd 
verstrengd dat er de komende twee jaren 
geen ruimte meer is voor een gedegen 
beleid. Daardoor komen er pas in 1999 
kredieten vrij om aan de talrijke maat
schappelijke problemen het hoofd te bie
den. 

MAASTRICHT 

De vraag rijst dan ook waarom de 
Vlaamse regering tot 1999 wacht om 
voldoende 

beleidsmiddelen vrij te maken. De VU-
fraktie ziet hierin twee redenen. Ze ver
denkt er de meerderheid van de pas in 
1999 vrijgekomen beleidsmiddelen aan te 
wenden voor belastingsverminderingen 
of populaire uitgaven, juist in het jaar 
waarin nieuwe verkiezingen plaatsvin
den. Naast dit elektoraal motief worden 
de beleidskredieten voor de periode 
1997-1998 ook afgeremd terwille van de 

door de federale regering opgelegde 
Maastrichtnorm. In dat licht is het frap
pant te moeten vaststellen dat Vlaanderen 
voor de periode 1996-1999 liefst 95% 
van de haar extra toegekende Sint-Mi-
chielsgelden heeft aangewend om niet 
enkel het Vlaamse overheidstekort, maar 
tegelijk het federale overheidstekort te 
verminderen. Het Waals -en Brussels ge
west daarentegen hebben de hun toe
gekende Sint-Michielsgelden eerder kun
nen gebruiken om er een specifiek beleid 
mee te voeren, indien Wallonië en Brus
sel, net als Vlaanderen, 95% van de hun 
toegekende Sint-Michielsgelden aan be
sparingen hadden gewijd, dan was het 
federale overheidstekort nu reeds ge
slonken tot 2,2% van het BBP! 

DEHAENE-POUTIEK 

Natuurlijk beschouwt de VU-fraktie het 
terugdringen van de Vlaamse schulden
last als een eerbare doelstelling. Maar, de 
VU stelt zich wel ernstige vragen bij de 
onoverkomelijke vaststelling dat enkel 
het Vlaams gewest bijdraagt tot de fe
derale schuldaflossing. Vlaams minister 
van Begroting Wivina Demeester treedt 
dan ook op als de zestiende minister van 
de federale regering. In feite staat haar 
begrotingsbeleid in dienst van de De-
haene-politiek om de Maastricht-norm te 
halen. De VU vraagt zich dan ook af of 
Vlaanderen in ruil voor de geleverde 
inspanningen niet beter zou aansturen op 
meer middelen en meer bevoegdheden. 

VISIONAIR BELEID 

Het is overigens merkwaardig dat de 
Vlaamse regering de komende twee jaren 
drastisch bespaart terwijl juist nu talrijke 
problemen opduiken waarvoor meer 
overheidsuitgaven noodzakelijk zijn. Zo 
zijn er tot 2002 meer werkzoekenden in 
verhouding tot het aantal uittreders. Het 
is dan ook vandaag, niet morgen en zeker 
niet pas in 1999 dat het werkloosheids
probleem moet worden aangepakt. 

Nelly Maes: „ Wij willen een ander land 
en een ander beleid." 

De arbeidsmarkt evolueert immers van 
een industriële naar een hoogtechno
logische struktuur. Een dergelijke om
schakeling schept specifieke problemen. 
Een antwoord op deze problemen, zo 
stelt de VU-fraktie, vereist een visionair 
beleid. De vraag naar meer of minder 
overheid is daarbij irrelevant. Overigens 
is zuinig regeren en tegelijk vooruitzien 
best mogelijk. Vooruitzien betekent dat 
nu konkrete stappen worden genomen. 
Toch laat de Vlaamse regering dit na. Zo 
laat ze de talrijke laaggeschoolde 50-
plussers, die niet over mogelijkheden be
schikken om zich aan de gewijzigde ar
beidsmarkt aan te passen, in de kou staan. 
De Vlaamse regering stuurt deze 50-
plussers wandelen met een vernederde 
premie van enkele duizenden fr. 

BELGISCH IMMOBILISME 

Ofwel geeft de Vlaamse regering deze 50-
plussers een behoorlijke premie, ofwel 
zorgt ze voor opleiding en vorming. Voor 
de VU blijft bovendien de realisatie van 
volledige tewerkstelling, ook voor de 
laaggeschoolden, het prioritair na te stre
ven einddoel. Eerst en vooral moeten 
daartoe de loonlasten voor laaggeschool
den dalen, wat niet betekent dat hun 
netto-inkomen vermindert. In tweede in
stantie moet een algemene lastenverla
ging zowel van toepassing zijn op de 
industriële- als op de dienstensektor. 
Maar, initiatieven vanuit Vlaanderen om 
de loonlasten te verlagen worden steevast 
door de federale overheid en de andere 
gemeenschappen tegengehouden. Het fe
derale Maastricht-diktaat heeft tot een 
Vlaamse ,meesternorm' geleid dat nau
welijks een aktief Vlaams tewerkstellings
beleid toelaat. Jawel, het werkvolume is 
toegenomen. Zo zijn er meer deeltijds 
werkenden. Toch is de arbeidsherver
deling mislukt, want het aantal arbeids-

Jean-Marie Bogaert: „Het kan niet 
langer dat het technisch- en 

beroepsonderwijs als een, vuilnisbak' 
worden beschouwd." 

plaatsen is niet toegenomen, de aktieven 
moeten bovendien steeds langer werken 
en in de praktijk zijn vooral de vrouwen 
de dupe van het deeltijds statuut. 
Nelly Maes: „Het Belgisch immobilisme 
lokt verdeeldheid uit binnen de Vlaamse 
regering. Wij krijgen toenemende steun, 
ook van de VLD. Wij willen immers een 
ander land en een ander beleid." 

DRINGENDE INITIATIEVEN 

Naast een algemene lastenverlaging, ge
koppeld aan een tegemoetkoming van de 
werkgevers om de tewerkstellling in 
stand te houden, stelde Jean-Marie Bo

gaert nog anderen initiatieven voor. Zo 
moet er ook meer in het onderwijs wor
den geïnvesteerd. Niet enkel de ouderen, 
ook de jongeren wordt nauwelijks een 
perspektief op de hoogtechnologische 
toekomst geboden. Daartegenover zijn 
informatika-investeringen in het lager en 
in het sekundair onderwijs absoluut 
noodzakelijk. Zoniet evolueert onze 
maatschappij naar een nieuw analfabe
tisme. Overigens dreigt ook het gevaar 
van een duale samenleving, nu de stu
dietoelagen werden afgebouwd. De stu
dietoelagen moeten terug verhoogd wor
den. Het kan bovendien niet langer dat 
het technisch onderwijs als een ,vuil-
nisbak' wordt beschouwd. Het beroeps-
en technisch onderwijs dient opgewaar
deerd en aangepast te worden aan de 
bedrijfsbehoeften. 

Nee, de VU denkt niet alleen aan meer 
uitgaven, wel aan meer uitgaven daar 
waar nodig en minder uitgaven, daar 
waar gewenst. Is het daarom niet drin
gend tijd, zo vraagt de partij, dat het 
uitgavenbeheer van de sociale partners, 
de kosten van de verzuiling en de ka-
binetskosten aan een onderzoek worden 
onderworpen? 

(evdc) 
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D e Olympische vlam is al een paar maanden 

gedoofd en de tijd is dan ook rijp om alles 

eens op een rij te zetten. Alhoewel de sport een 

gefederaliseerde materie is, zijn we ook deze keer 

met geen Vlaamse Olympische ploeg naar de spelen 

gegaan. 

Van de 65 Olympische atleten waren er 
45 Vlamingen en kwamen 5 van de 6 
medaillewinnaars uit Vlaanderen. Deze 
cijfers waren klaarblijkelijk nog niet hard 
genoeg. Want minister-president Van Den 
Brande en de minister van Kuituur (en 
ook van de Sport) L. Martens vonden het 
met nodig om onze sporters in Zaventem 
te gaan verwelkomen. Wel zagen en hoor
den we premier Dehaene de „Belgische" 
loftrompet steken. Minister Martens 
daarentegen vond de behaalde sporttri-
omf erg provinciaal en vierde de gouden 
medaillewinnaars in zijn eigen, plaatselijk 
kiesdistrikt! Nochtans beweert de mi
nister-president dat de sport een ideaal 
medium is om de naambekendheid en de 
identiteit van Vlaanderen in het bui
tenland te versterken. 

HEMELSBREED VERSCHIL 

Een frappant voorbeeld daarvan werd dit 
jaar gegeven door de Vlaamse Atletiek 

Liga (VAL). Zij vertrok in juni naar Est
land met een Vlaamse ploeg atleten voor 
een interland met Engeland, Polen en 
Finland. Helaas werd dit door onze pers 
en eigen Vlaamse TV niet genoeg ge
waardeerd en vond de minister-president 
het projekt maar goed genoeg voor een 
tussenkomst van 89.000 fr. op een totaal 
onkoStenbudget van meer dan 300.000 
fr. Een magere troost voor de VAL-
direktie, als we zien welke plaatselijke 
sportgebeurtenissen gesteund worden 
met ruime miljoenen-tussenkomsten van 
het projekt Vlaanderen 2002. 
De idee van een eigen Vlaamse Olym
pische ploeg is met zo utopisch. Niet 
alleen stimuleert de verdere Belgische 
ontbinding dit proces (het opgaan van de 
„nationale frank" in een Europese munt, 
bv.) maar we zien ook de kommunautaire 
barsten duidelijk binnen het unitaire Bel
gisch Olympisch en Interfederaal Comité 
(BOIC) verschijnen. Hoe het BOIC ook 
dit proces probeert te negeren of te 
ontkennen, de feiten zijn er. 
Het kuituur- en mentaliteitsverschil tus
sen de nederlandstahge bestuurders en de 
frankofone (hoofdzakelijk Brusselse) be
heerders van het BOIC is hemelsbreed. 
Laat ons dan ook hopen dat de huidige 
machtstrijd binnen dit BOIC, één van de 
laatste stuiptrekkingen is van de unitaire 
frankofone lobby. 

De ergernis van vele Vlaamse sportfe
deraties gaat echter nog verder. 
? | Is het een voorbeeld van „Belgisch 
vertrouwen" wanneer de voorzitter van 
het BOIC het bestaan van Zwisterse 
bankrekeningen moet bevestigen? (De 
Morgen van 17 sept. '96) 
"'" Is het juist dat alleen de wielrenners 
van de unitaire wielrennersbond zwaar 
startgeld kregen, onder het mom van een 

vergoeding, om naar Atlanta te willen 
gaan? 

Dit staat in schril met de andere ama
teurssporters die wel met medailles naar 
huis kwamen, maar zonder startgeld. 

Waarom krijgt de unitaire voetbal
bond 2 ondervoorzitters (en dus ook 
departementshoofden) binnen het BOIC, 
terwijl deze federatie de jongste decennia 

impuls naar meer Vlaamse inbreng en 
eigenheid gegeven worden? 
Het IS duidelijk dat de resterende unitaire 
bonden met argusogen de evolutie binnen 
het BOIC volgen. Unitaire bonden die 

Eigen instellingen, 
ooic in de sport 

geen enkele Olympische deelname heeft 
bereikt? 

FUNDAMENTEEL RECHT 

Binnen het BOIC bestaat er een Vlaams 
Interfederaal Comité. Dit is echter dode 
letter en kwam de jongste vier jaren niet 
meer samen. Kan daar het startschot, de 

nog steeds de wetgeving en reglemen
tering tot splitsing niet toepassen, omdat 
de Nationale Loterij hen nog altijd rij
kelijk steunt, waardoor deze Nationale 
Loterij elk Vlaams sportbeleid door
kruist. 

Want het is niet zoals dr. Jacques Rogge in 
de Kroonraad van ¥Mack (nr. 39) stelt: 

^ ACH ZO • 

„Er zit iets krampachtigs in de manier 
waarop men attributen van het Vlaams 
Nationalisme creëert... Dit is allemaal 
artificieel. Ofwel heb je het, ofwel heb je 
het niet." 

Het is duidelijk dat deze verstandige 
Olympiër het niet heeft, of laat ons 
helpen, nog niet heeft! Want het hoort bij 
het fundamenteel recht van een volk, dat 
sinds 1830 verphcht was te leven in de 
kunstmatige, gekreëerde konstruktie die 
België heet, op te komen voor eigen 
instellingen. Ook in de sport! 

Frank De Vis 

De auteur is voorzitter van de W-sport-

kommissie en lid van de Vlaamse Hoge 

Raad voor de Sport 

Geiia 
vandecaveye 
was één van 
de 5 Vlaamse 
medaille-
winnaars. De 
zesde 

medaille voor 
de Belgische 
Olympische 
ploeg kwam 
uit Wallonië. 

De staart van Slangen 
Het zal je maar overkomen. Net op het ogenblik dat de milleu-box een minister aan het wankelen brengt pakt het bevriende reklame-
buro (Slangen & Partners) met een schitterend bedachte slogan uit „Als afval een staartje krijgt." Van een voortreffelijke stunt 
gesproken; rake slogan, perfekte timing! Slangen & Partners, vrienden voor het leven! 

R.Asmus 
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R uimtelijke ordening heeft de gemoederen in 

Vlaanderen steeds beroerd. Het geknoei met de 

gewestplannen, de lintbebouwing en het lakse 

vergunningenbeleid liggen vers in het geheugen. Het 

Ruimtelijk Struktuurplan Vlaanderen kan 

een oplossing bieden. 

Het Ruimtelijk 
Struktuurplan 

Vlaanderen 

wilde 
ongebreidelde 

vraag naar 

ruimte 
ombuigen tot 

een beleid dat 

uitgaat van 
duurzame 

ontwikkeling. 

„Ruimte wordt al te vaak beschouwd als 
een onbeperkt beschikbaar goed", aldus 
Vlaams volksvertegenwoordiger Johan 

Sauwens (VU). „De welvaartsstijging, de 
individualisering en kortzichtige beleids
keuzen hebben tot overkonsumptie van 
de schaarse ruimte in Vlaanderen geleid. 
Woonkernen zijn steeds verder uitgedijd 
en de ekonomische sektor legt beslag op 
de laatste open ruimten buiten de steden. 
Natuurgebieden staan onder druk." 

GEWESTPLAN 

Er is volgens Sauwens nood aan een 
gestruktureerde aanpak om de ruimte
lijke aanspraken van gezinnen, industrie, 
landbouw en nutsvoorzieningen met el
kaar te verzoenen. Momenteel doet men 
hiervoor een beroep op de gewestplan
nen. Deze plannen vormen de basis voor 
de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. 
Ze werden definitief vastgesteld tussen 
augustus 1976 en september 1980 en bij 
Koninklijk Besluit goedgekeurd in 1980. 
Op de 25 Vlaamse gewestplannen werd 
vaak kritiek geformuleerd, zowel vanuit 
het veld als vanuit akademische hoek. 
Volgens planologen verhindert het sta
tische karakter van de "eindtoestands
planning" een lange termijnvisie op ruim
telijke ordening. De VU-volksver-
tegnwoordiger beaamt dit. „Nieuwe 
maatschappelijke ontwikkelingen kregen 
onvoldoende aandacht. Dit leidde tot 
ondoordachte en willekeurige gewest
planwijzigingen. Niemand heeft trou
wens nog zicht op de aktuele toestand van 
de gewestplannen." 

RUIMTELIJK STRUKTUURPLAN 

In opdracht van de vorige Vlaamse re

gering (CVP, SP en VU) werkte een we
tenschappelijke plangroep onder leiding 
van de professoren Louis Albrechts en 
Charles Vermeersch een alternatief uit 
voor de gewestplannen. Ze stelden het 
ontwerp-Ruimtehjk Struktuurplan 

Vlaanderen op. Hierin zetten de pla
nologen zich af tegen „een ruimtelijke 

tiviteiten worden gekoncentreerd in ge
bieden die reeds deel uitmaken van het 
ekonomische weefsel. Wat verkeer en 
infrastruktuur betreft, gaat de voorkeur 

§• uit naar de beheersing van de mobiliteit 
en de verbetering van het openbaar ver
voer." 

Het Struktuurplan wordt de algemene 
leidraad voor het ruimtelijk beleid van 
Vlaams gewest, provincies en gemeenten. 
De provinciale en gemeentelijke struk-
tuurplannen moeten de toetsing aan het 
Ruimtelijk Struktuurplan Vlaanderen 
doorstaan. „Gewestplannen, Algemene 
Plannen van Aanleg (APA's) en Bijzondere 

Vlaanderen in vorm 
ordening waarbij louter aan de eisen van 
de diverse maatschappelijke groepen te
gemoet wordt gekomen." 
Eind juli gaf de Vlaamse regering groen 
licht voor het Ruimtelijk Struktuurplan. 
Het ,planningsdekreet' regelt de pro
cedures en de inhoud van de ruimtelijke 
struktuurplannen op gewestelijk, provin
ciaal en gemeentelijk niveau. Het Struk
tuurplan wil de ongebreidelde vraag naar 
ruimte ombuigen tot een beleid dat uit
gaat van duurzame ontwikkeling. Duur
zame ontwikkeling voorziet in de be
hoeften van de huidige generatie, zonder 
de toekomstige generaties de mogelijk
heden te ontnemen ook in hun behoeften 
te voorzien. 

OPEN EN STEDELIJK 

Het Struktuurplan schetst een beeld van 
de gewenste ruimtelijke ontwikkeling tot 
2007. Vier doelstellingen staan daarbij 
centraal. Johan Sauwens: „Op het 
Vlaamse niveau wordt voor de herwaar
dering van de stedelijke gebieden en het 
bundelen van handelszaken, nutsvoor
zieningen en rekreatie binnen de woon
kernen gekozen. De open ruimte wordt 
versterkt en uitgebreid. Ekonomische ak-

Plannen van Aanleg (BPA's) blijven echter 
van kracht," aldus Sauwens. „Ze schra
gen het Struktuurplan in afwachting van 
nieuwe uitvoeringsplannen. Voor wijzi
gingen aan gewestplannen. Algemene 
Plannen van Aanleg (APA's) en Bijzondere 
Plannen van Aanleg (BPA's) wordt wel 

info-avonden 
Van maandag 2 december tot vrijdag 28 
februari kan de bevolking haar zegje doen 
over het Ruimtelijk Struktuurplan Vlaande
ren, Het plan zal In alle gemeentehuizen ter 
inzage liggen. Tijdens deze periode kunnen 
opmerkingen en bezv\/aarschrlften worden 
ingediend. Bond Beter Leefmilieu, vzw Na
tuurreservaten en de Vlaamse Federatie voor 
Planologie organiseren kritische Info-avon
den. Geïnteresseerden worden vanaf 20u. 
verwacht op een van de volgende afspraken: 

donderdag 21/11 Mechelen, De Lindepoort, 
Begijnenstraat 18; donderdag 21/11 Cent 
(SInt-Amandsberg), Kultureel Centrum De 
Vlier, Croot Begijnhof 15; dinsdag 26/11 
Kortrijk, Oude Dekenij, Sint-Maartenskerkhof 
8; woensdag 27/11 Berchem, Kultureel Cen
trum, Driekoningenstraat 126; woensdag 
27/11 Aalst, Kultureel Centrum De Werf, 
Molenstraat 51; donderdag 28/11 Leuven, 
Kultureel Centrum, Brusselsestraat 63. 

i 

Johan Sauwens: „De 
welvaartsstijging, de individualisering 
en kortzichtige beleidskeuzen hebben 

tot overkonsumptie van schaarse 
ruimte in Vlaanderen geleid." 

reeds met de krachtlijnen van het Struk

tuurplan rekening gehouden." 

RUIMTE IN VLAANDEREN 

Het Struktuurplan voorziet dat er tot 
2007 behoefte is aan 400.000 nieuwe 
woningen, waarvan 60 procent in de 
stedelijke gebieden en 40 procent in de 
landelijke kernen. Dit betekent een jaar
lijkse uitbreiding van de woningvoorraad 
met ongeveer 25.000 eenheden. Hier
voor worden 227.500 ha voorzien. De 
woonbehoefte kan volgens de planologen 
in belangrijke mate opgevangen worden 
binnen de voorziene woonzones van de 
gewestplannen. In vergelijking met de 
gewestplannen krijgt Vlaanderen meer 
bossen (10.000 ha), meer natuurgebieden 
(38.000 ha) en meer bedrijfsterreinen 
(7.000 ha). Het ongeordend uitzwermen 
van woon-, werk-, handels- en ontspan-
ningsfunkties langs invalswegen zal ver
meden worden. 
Onder druk van de Boerenbond werd de 

groene hoofdstruktuur (natuur) door het 
minder ambitieuze Vlaams Ecologisch 
Netwerk (VEN) vervangen. Waar oor-
sponkelijk zo'n 353.000 ha was afge
bakend als "groene ruimte", beperkt het 
netwerk zich nu tot 150.000 ha. Om aan 
die 150.000 ha te komen, moeten de 
gewestplannen gewijzigd worden. Net als 
het VEN maakt ook de gele hoofdstruk
tuur (landbouw) deel uit van het Struk
tuurplan. De landbouwnuttige opper
vlakte wordt tegen 2007 teruggeschroefd 
tot 750.000 ha (min 56.000 ha). 
Voor nieuwe infrastruktuurwerken, zoals 
de Grote Ring rond Antwerpen, is geen 
ruimte in het Struktuurplan. De regionale 
luchthavens kunnen wel uitbreiden en 
ook de verdere ontsluiting van de lucht
haven van Zaventem staat op de agenda. 
De oppervlakte voor rekreatie wordt met 
1.000 ha vergroot. 

VU-volksvertegenwoordiger Sauwens 
stelt vast dat het Struktuurplan bol staat 
van de mooie beginselverklaringen, maar 
maakt zich zorgen over de praktische 
uitvoering. Sauwens: „Het Ruimtelijk 
Struktuurplan mag geen lege doos blij
ven. De vrees leeft dat het Struktuurplan 
tot een statisch bestemmingsplan wordt 
beperkt, naar het voorbeeld van de ge
westplannen. Sauwens dringt aan op bin
dende kernbeslissingen en uitvoerings
plannen die worden opgenomen in het 
planningsdekreet. Overigens zijn de 
slaagkansen van het Struktuurplan on
derhevig aan enkele randvoorwaarden. 
Zo moet de Vlaamse administratie be
voegd voor ruimtelijke ordening verder 
uitgebouwd worden en moet er een echte 
planologische dienst komen. Het lijkt 
ook raadzaam de beslissingsprocedures 
voor gemeente, provincie en gewest te 
vereenvoudigen." 

INSPRAAK 

Vanaf maandag 2 december organiseert 
de Vlaamse administratie een openbaar 
onderzoek over het Ruimtelijk Struk
tuurplan (zie kader). Dit betekent dat het 
plan gedurende negentig dagen in de 
gemeentehuizen ter inzage zal liggen. De 
publieke inspraakronde wordt aan een 
uitgebreide informatiekampagne gekop
peld. Om het openbaar onderzoek vlot te 
laten verlopen, wil de Vlaamse regering 
een koördinerende rol toekennen aan de 
Vlaamse Kommissie voor Ruimtelijke Or
dening. Daartoe moet deze kommissie 
opnieuw worden samengesteld. Noch
tans adviseerde de Sociaal-Ekonomische 
Raad van Vlaanderen (SERV) in het voor
jaar dat zo'n kommissie een overbodige 
tussenstap is. hoe dan ook, voor eind '97 
moet het Vlaams parlement de bindende 
bepalingen van het Struktuurplan be
krachtigen. 

Filip Vandenbroeke 
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B ij de Administratie der Douane en Accijnzen, standpiaats Tienen, ioopt Inet 
grondig mis. Een niet-wettelijl<e tussenkomst van een VLD-senator-

burgemeester zorgt ervoor dat enl<ele plichtsbewuste ambtenaren al enige tijd 
liet leven zuur gemaakt wordt. 

De nieuwe burger heet Goris 
Algemeen VU-voorzitter en senator Bert 
Anciaux zal de minister van Financiën 
Maystadt en de minister van Ambte
narenzaken Flahaut interpelleren over de 
manier waarop politieke krachten eer
bare ambtenaren van de Administratie 
der Douane en Accijnzen verhinderen om 
hun kontrolerende taak naar behoren uit 
te voeren. 

Aan de vooravond van het VLD-kongres 
over een nieuwe poHtieke kuituur ont
dekte VU-senator Bert Anciaux een brief 
van burgemeester-senator Goris met het 
verzoek om de transportfirma Spiritus 
van een administratieve geldboete van 
bijna 300.000 fr te ontheffen. Dhr. Emiel 
Spiritus, van het gelijknamige bedrijf, is 
VLD-schepen te St.-Truiden. 

EUROVIGNET 

Op 14 juli 1995 stelde de Administratie 
der Douane en Accijnzen, meer bepaald 
de motorbrigade van Tienen, om 14u. en 
14u.40 een proces-verbaal op tegen NV 
Spiritus. De diensten stelden vast dat twee 
vervoerskombinaties van de transport
firma Spiritus op de openbare weg reden 
zonder in het bezit te zijn van een geldig 
Eurovignet, verplicht sinds 1 januari 
1995. 

Op 18 juli 1995 richtte senator-bur
gemeester Goris een schrijven aan de heer 
Marcel Van Nerum, hoofdkontroleur 
Douane en Accijnzen te Tienen, waarin 
de heer Goris verzoekt om de betrokken 
vennootschap te ontheffen van betaling 
van de boete. 

In dit schrijven maakt senator-burge
meester Goris verschillende - op z'n 
zachts gezegd - bedenkelijke opmerkin
gen. Eerst geeft de VLD'er zijn visie op de 
feiten om daarna 'een hartig klappeke' 
met de hoofdkontroleur te voeren. Wij 
citeren vanop het briefpapier van de 
Senaat: „Geachte Heer Hoofdcontro
leur, ik ben uiteraard zinnens in de Senaat 
in deze aangelegenheid een algemene 

Bert Anciaux 

parlementaire vraag te stellen aan de 
Heer Minister." wijst Goris met een 
waarschuwend vingertje naar een amb
tenaar die zijn werk doet. De VLD-
burgemeester haalt nog een aantal 'ver
zachtende omstandigheden' aan en gaat 
verder „verzoek ik u uitdrukkelijk (eigen 
kursivering/red.) dit dossier grondig te 
onderzoeken en aan de betrokken ven
nootschap ontheffing van betaling van de 
boete toe te staan, in tweede orde, min
stens de tweede vaststelling hiervoor in 
aanmerking te nemen." 
Gebruik makend van de sfeer die heerst 
rond Justitie, voegt Goris eraan toe dat hij 
weliswaar meent dat de diensten hun 
werk moeten doen, maar „niet enkel naar 
de letter, maar ook naar de geest van de 
wet". De geest van de nieuwe, mondige 
burger dus. 

BOVENWEHELIJK 

Door de tussenkomst van senator-bur
gemeester Goris mocht de firma Spiritus 
wachten om de boete te betalen, daar 
waar de betaling van de boete volgens de 
wet spontaan dient te geschieden binnen 
de 96 uur na de vaststelling van de 
overtreding. 
Door de hiërarchische oversten werd aan 

Stef Goris 

de vaststellende ambtenaren een verslag 
opgevraagd aangaande de wijze waarop 
en de omstandigheden waarin de over
tredingen werden vastgesteld. Er werd 
een verslag opgevraagd aan de vaststel
lende ambtenaren. Op 24 januari 1996 
bevestigden de ambtenaren dat op 14 juli 
1995 te St.-Truiden overtredingen wer
den vastgesteld inzake het niet voor
handen hebben van een geldig Eurovignet 
op de openbare weg. 
Dit verslag werd op 25 januari 1996 door 
de verificateur E Van De Broeck 'zinloos' 
genoemd. Een tweede verslag werd af
zonderlijk opgevraagd per bekeurden Dit 
verslag werd op 01 februari 1996 af
geleverd. 'Off the record' werd bevestigd 
dat de verificateur Van De Broeck onder 
druk was gezet om het verslag als 'zinloos' 
te beoordelen. 

GEVISEERDE AMBTENAREN 

De eerste vaststellende ambtenaar werd 
op 13 mei 1996 bij ordemaatregel over
geplaatst van Tienen naar de standplaats 
Brussel. Tussen 01 februari 1996 en 13 
mei 1996 werden verschillende rappor
ten opgesteld tegen de betrokken amb
tenaar. 

De regionale vu-krant 

Artsenorde 
niet in orde 

De recente schandaalsfeer rond Justitie die bijna 
dagelijks nieuwe verdenkingen naar Doven spit, her
innert mij aan de vele aanklachten die tk In de Kamer 
heb geuit tegen wantoestanden m de wereld van de 
gezondheidszorg. 
Zware medische fouten, overproduktle, zwarte ere
lonen en andere misbruiken waardoor niet alleen de 
staatskas geplunderd wordt maar waarbij sommige 
patiënten onnodig de dood vinden of blijvende letsels 
overhouden, worden zelden voor de gewone recht
bank behandeld Wie toch het lef heeft om klacht 
neer te leggen, wordt meestal verwezen naarde Orde 
der Geneesheren, die als rechtbank fungeert en 
waartegen geen beroep mogelijk Is. 
Het bizarre van dit klassegerecht is wel dat men als 
slachtoffer wel klacht kan Indienen, maar daar verder 
meestal mets meer over verneemt 
Zelfs wanneer niet geseponeerd wordt en er dus een 
beslissing valt dan nog blijft de klager in het on
gewisse over de uitspraak en de eventuele sanktie Die 
beslissing meedelen, zo beweert de Orde, is wettelijk 
verboden. 
Aangezien nergens een wetsartikel bestaat dat zulks 
verbiedt, is dit dus een leugen van eerste orde. De 
Orde motiveert haar onaanvaardbare beslissing dat dit 
een Inbreuk zou betekenen op de rechten van de 
verdediging en op het beroepsgeheim. En wat doen 
wij dan met de wet op de motiveringspiicnt? 
Daarenboven druist deze beslissing in tegen het 
gelijkheidsbeginsel en het redelijkheldsprinciep. Het 
gelijkheidsbeginsel omdat de Inhoud van het besluit 
wel aan de aangeklaagde maar met aan de aanklager 
wordt meegedeeld Wanneer de overheid een klacht 
indient, krijgt zij wel een afschrift van het vonnis Het 
redelijkheldsprinciep komt in het gedrang omdat de 
aanklager niet kan kontroleren of de aangeklaagde 
arts de genomen beslissing (schorsing) al dan met 
toepast Dit Is korporatlsme en willekeur de rechtbank 
onwaardig 
Wij zijn benieuwd naar de uitspraak van de Raad van 
State over de vraag van de Antwerpse arts-junst Cuy 
Popeiler om de beslissing van de artsenorde nietig te 
verklaren. 
Misschien krijgt de klager hier wel gelijk omdat hij zelf 
arts is en komt er zo op een uitzonderlijke manier een 
eind aan de pretentie van deze uitzonderingsrecht
bank 

Jan Caudron 
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Hugo van der cruyssen 
overleden 

Op zaterdag 16 november is Hugo Van 
der Cruyssen overleden. Hugo was een 
van die mensen die de Volksunie zo 
aantrekkelijk maakt. Een Vlaams-nati
onalist, artistiek begaafd, vriendelijk, kul-
tureel en sociaal bewogen, een levens
genieter. 

Hugo Van der Cruyssen werd op 13 
oktober 1935 te Lovendegem geboren als 
jongste van een gezin van 8 kinderen, 
zoals dat in grote families vaker voor
komt waren zijn oudste zus en oudste 
broer zijn doopmeter en dooppeter, deze 
laatste overleed pas veertien dagen ge
leden. Hugo studeerde aan het provin
ciaal Handels- en Taaiinstituut te Gent en 
aan de Normaalschool te St.-Niklaas en 
volgde Voordracht aan het Gentse Mu-
ziekkonservatorium. Teater en joerna-
listiek waren de draden door z'n leven. 
Hij schreef voor de bladen van Het Volk, 

voor ons weekblad schreef hij o.m. een 
reportage over Pieter van der Meer de 
Walcheren met wie hij hartelijke betrek
kingen had onderhouden, hij realiseerde 
jeugduitzendingen voor de BRTN, 
stichtte het Nationaal Jeugdteater en het 
Kafkateater en gaf tientallen voordrach
ten met poëzie van anderen en hemzelf. In 
het Kultuurcentrum van zijn eigen ge
meente, op zolder bij Area of godweet-
waar ergens in Vlaanderen. 
Van der Cruysse was een kenner van het 

werk van Filip de Pillecyn, uit ziin romans 
bloemleesde hij in 1966 Gedachten die hij 
in eigen beheer uitgaf en dat in 1986 door 
de Standaard Uitgeverij werd heruitge
geven. Toen hij dan later voorzitter van 
het FVK-Rodenbachfonds werd was een 
van zijn eerste verwezenlijkingen de uit
gave van een boek over de PiUeceyn 
waarin een tiental mensen zijn leven en 
werk belichtten. Later stelde hij met werk 
van Vlaamse dichters een huldeboek voor 
Anton van Wilderode samen. 
Zelf publiceerde Van der Cruyssen de 
dichtbundel Habbekrats en de verhalen
bundel Lavuiten vangen. Een van de 
merkwaardigste bijdragen daarin is het 
verhaal De jonge baron waarin Van der 
Cryssen als het ware een vervolg bracht 
op het Gezin van Pantel door Cyriel 
Buysse. Een adelijke nazaat wil goed
maken wat zijn voorouders aan de plaat
selijke bevolking hebben misdaan, maar 
zijn poging tot restitutie mislukt omdat de 
notabelen van het dorp „de wet van 
1850" die tot kollokatie leidt in werking 
zetten. 

Van der Cruyssen putte ook ideeën uit 
zijn leven als VU-gemeenteraadslid in de 
oppositie. In de gemeenteraad van Lo
vendegem was Hugo een vaste waarde, 
hij werd voor het eerst verkozen in 1964 
maar nam twee jaar later ontslag. Sinds 
1976 was hij ononderbroken verkozen. 
Toen het schepenkollege ooit het plan 
had om „de blauwe zone" in te voeren||^''I 
bleek dat de bevolking dat geen goede j ' 
zaak vond, ook Hugo niet en dus ver
tolkte hij met verve het brede onge
noegen, hij koppelde er zelfs zijn mandaat' 
aan vast. Door zoveel overtuiging ge
troffen schorste de burgemeester de zit

ting en voerde, na beraad met zijn meer
derheid, het eigen voorstel van de agenda 
af 

Toen dit land de 50ste verjaardag van de 
bevrijding herdacht wilde ook de ge
meente Lovendegem vaderlandslievende 
aktiviteiten organiseren. Van der Cruys
sen vond dat zijn gemeente tot meer in 
staat was en dus bedacht hij een al
ternatief voorstel. Onder het motto „Le
zende mensen vechten niet" stelde hij 
voor aan al de kinderen van Lovendegem 
een goed jeugdboek kado te doen in ruil 
voor hun speelgoedwapens. Het voorstel, 
waaruit een jaarlijkse Vredesdag groeide, 
kreeg veel positieve reakties. 
Eigenlijk behoorde Hugo ook een beetje 
tot de meerderheid, zeker wat de kul-
turele aangelegenheden betrof. Er zullen 
op dat vlak weinig initiatieven genomen 

of toespraken gehouden zijn of Hugo had 
er zijn vinger of zijn pen in. 
Lovendegem zal Hugo missen, hij was een 
bezige man, woekerde met z'n talenten 
maar ook met zijn gezondheid. Hugo had 
altijd een goed gedicht of een sterk stuk 
proza achter de hand, hij beschikte over 
een vaardige pen en een geschoolde, 
aangename stem. Hij was een voorbeeld 
van goed humeur, van inzet en van trouw, 
hij was vredelievend en verdraagzaam. 
Hugo was iemand die het politieke bedrijf 
een hart kon gegeven. 
De redaktie rouwt mee met zijn vriendin, 
zijn familie en vrienden die een merk
waardig man hebben verloren. 

(mvl) 
De begrafenisplechtigheid gaat door nu 
zaterdag 23 november a.s. om lOu. in de 
kerk van Lovendegem 

I OOST-VLAANDEREN 

De nieuwe burger heet Goris 
(Vervolg van bh. 7) 

Hiërarchische oversten raadden verschil
lende vrachtwagenchauffeurs aan om bij 
vaststellingen door de betrokken amb
tenaar klacht in te dienen tegen die amb
tenaar. Het dossier 'Spiritus' wordt aan
gehaald als één van de oorzaken voor de 
overplaatsing. 

De ambtenaar stelde beroep in bij de 
Raad van State. Deze procedure loopt 
nog steeds ten gronde en een uitspraak 
wordt verwacht over 3 jaar. Het verslag 
van de Auditeur van de Raad van State 
meldt de schending van de rechten van de 
verdediging. De ambtenaar wordt moreel 
en financieel zwaar aangepakt en is mo
menteel onder medische behandeling. De 
tweede vaststellende ambtenaar vraagt 

'vrijwillig' en onmiddellijk zijn overplaat
sing naar Turnhout. 

Bert Anciaux: „De tussenkomst van se
nator-burgemeester Goris ten gunste van 
zijn partijgenoot dhr. Spiritus is een staal
tje van pohtiek dienstbetoon en machts
misbruik, waarbij niet alleen eerbare 
ambtenaren individueel worden getrof
fen, maar waarbij ook de gemeenschap de 
tol betaalt. Ik zal van de ministers May-
stadt en Flahaut een duidelijk antwoord 
en onderzoek eisen in de volle over
tuiging dat dit nog maar het topje van de 
ijsberg is bij de Administratie der Douane 
en Accijnzen." 

Zoals het een propere partij betaamt riep 
de VLD haar bevoegde kommissie bijeen. 
Die besloot dat Goris niet 'ERUIT' moest, 
zoals Decroo beloofd had, maar kan 
blijven, al had hij een fout begaan. 

Do. 21 nov. SINT-NIKtAAS: Ce-
; Ipreksavond „De stadsbegroting 1997". 

«Om 20U.50 in zaal „Nectar", Driekonin-
;^ genstraat 48. Org.: VU-Groot-Slnt-Niklaas 
i en Dosfel. 

za. 25 nov. SINT-NIKLAAS: Kaas- en 
Wijnavond met gastspreker Geert Bour
geois. Om 19u. In zaal „Nectar", Drieko
ningenstraat 48. inschrijving: 550 fr. Org.: 

t^. Verbruggenkring, J.P. Maes, Dr. Verdur-
öienstraat 10 (05/776.51.30). 
; 2a. 23 nov. LEBBEKE: Nacht van 't 
Wielebelleke. Bal vanaf 21u. in zaal Wie-
zehof te Wleze. Danny Davis & The Boys 
spelen ten dans. Kaarten bij Willy Bosman 
(052/55.48.62). Org.: vu-Groot-Lebbeke. 

Zo. 24 nov. ZOTTEGEM: Jaarliikse 
herfstwandeiing van vu-Zottegem. Wan
delroute langs Godveerdegempad (ca. 7,5 

jkm). vertrek aan de kerk Godveerdegem 
I om 14U.50. Bij aankomst een drankje aan-
" geboden door VU-Zottegem in Gasthof Er-

wetegem. 
or. 26 nov. DRONGEN: Video-VOOr-

dracht met Nora Tommeleln over de Vrou-
wenkonferentle In Peking, gevolgd door 
gespreksronde over vrouwenrechten met 
Luce Billion (Amnesty international). In Be
zinningscentrum De Oude Abdij, Studio C, 
Oude Abdijstraat te Drongen om 20u. inkom 
100 fr., FW-leden gratis. Info: 
09/223.38.8S. 

Za. 30 nov. SINT-OILLIS-WAAS: 
Volksunie-Bal In aanwezigheid van Kris Van 
Dijck. In zaal 't Palet, Kerkstraat 58 te Slnt-
Cillls. Deuren: 21u. Toegang 100fr. Org.: VU-
Croot-SInt-Cllils. 

Vr. 13 dec. SINT-AMANDSBERC: 
Debat over Baskenland. In zaal St.-Elool, 
Antwerpsesteenwegn 275. Geert Bour
geois licht de zaak Moreno-Carcla toe, Wal

ter Luyten heeft het over de geschiedenis 
van de Basken. info: Ruebens 
(09/228.81.16) of Walter Luyten 
(03/482.11.93). 

Vr. 13 dec. NIEUWKERKEN-WAAS: 
Derde Vlaamse Zangavond. Om 19u.30inde 
grote zaal van de Kring. M.m.v. de meisjes-
en de jongensschool, jeugdkoor Jekoni, st-
Barbarakoor westakker, kamerkoor Concl-
nentes. Gastkoor: Gaudeamus Sinaal. Inkom 
150fr., -I8j. 50fr. Org.: A. Verbruggenkring 
Nieuwkerken-Waas. 

20. 22 dee. AAICEM: Kerstmarkt 
vanaf I3u.30 in en rond De Schuur, Po-
pullerenstraat 15. Met geschenken, kerst
mis, oudejaar, nieuwjaar, kunst en kuituur. 
Org. Kerstkomitee Aaigem i.s.m. VU-Erpe-
Mere. info: Patrick Verbestel of Christina 
Smekens (055/62.73.89). 

WEST-VLAANDEREN 
vr. 22 nov. MEULEBEKE: Jaak Van-

demeulebroucke over „Het vlees is zwak". 
Om 20u. in zaal De Beer, Markt te Meu-
lebeke. Org.: Vlaamse vriendenkring Meu-
lebeke. (nfo: Hilde Houwen: 051/40.42.94. 

Vr. 22 nov. I2ECEM: Geert Bour
geois over „De hervorming van het ge
recht". Om 20u. in de Piantynzaai van de 
izegemse Openbare Biblioteek ingang Wol-
venstraat). Org.: Dosfel-lzegem. 

2a. 23 nov. WESTENDE: Handdoe-
kenkaartlng vanaf I7u. in zaal Café Casino. 
Org.: vu-Westende-Lombardsijde. 

2a. 23 nov. I2ECEM: Groepsbezoek 
aan de tentoonstelling „van Ensortot Del-
vaux" in het PMMK-Oostende. Vertrek uit 
Izegem om 14u.. Een week vooraf aan
melden (051/30.10.39 Of 051/30.26.70). 
Org. VSVK. 

Wo. 27 nov. BRUOCE: Antoon De-
zutter over „Reusverhalen en humor". 
Vanaf 14u. in de Magdalenazaal, Violiers
traat 7 te Brugge. Org.: WVG-Brugge. 

Vr. 29 nov. GISTEL: Ledenfeest van 
vu-Gistel In zaal de Relsdulf. 

Vr. 29 nov. 2EDEL0EM: infoavond 
„Justitie". Spreker: Geert Bourgeois. Om 
20u. In De Marmlete, Rembertstraat 103, 
Veldegem. Org.: Rodenbachfonds Zedel-
gem. 

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

^ . 
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Ontwerp stads- en 
verhuispremie 

goedgekeurd 

• UIT DE REGIO ^ 

Het kollege van de Vlaamse Gemeen
schapskommissie onder voorzitterschap 
van Vic Anciaux heeft de ontwerpbe
sluiten rond een stadspremie en een ver
huispremie voor ambtenaren van de VGC 
goedgekeurd. 

Komen in aanmerking voor de premie(s): 
de statutaire en kontraktuele personeels
leden van de VGC zelf, de personeelsleden 
van de onderwijsinstellingen van de VGC, 
de DAC-personeelsleden binnen VGC-
projekten, de DAC-ers van de vzw's waar
mee de VGC een overeenkomst heeft. 

Stadspremie: jaarlijks, voor het per
soneelslid dat reeds in Brussel woont én 
voor het personeelslid dat in Brussel komt 
wonen. De stadspremie wordt vastgesteld 
per jaar. Voor 1996 bedraagt ze 12.500 fr, 
Voor 1997 bedraagt ze 50.000 fr. (bij 
voltijdse prestaties). Van 1998 af bepaalt 

het Kollege van de VGC de grootte van het 
bedrag. 

Het personeelslid dat deeltijds werkt (min
der dan 50%) heeft recht op de helft van 
de volledige stadspremie. 

Verhuispremie; eenmalig, voor het per
soneelslid dat in het Brussels Hoofdste
delijk Gewest komt wonen. De verhuis
premie is eenmalig en bedraagt voor 1996 
en 1997 100.000 fr. Van 1998 af bepaalt 
het Kollege van de VGC de grootte van het 
bedrag. 

De aanvrager van verhuispremie, moet 
tien jaar in Brussel wonen. Indien niet 
wordt het bedrag proportioneel terug
gevorderd. 

^ Info: Kabinet Staatssekretaris Vic An

ciaux, Vlaamse Genteesnchapskom-

missie, Louizalaan 106,1050 Brussel, 

tel. 02/646.33.50, fax 02/646.13.82. 

Vr. 13 dec. TIELT: Erik Defoort over 
„Het klauwen van de historicus". Om 20u. in 
kelderteater Malpertuis, Sint-Michielsstraat 
7. Org.; A. VAnder Plaetsekring, 

vr. 15 dee. BRUGGE : Cespreks-
avond met iviarc Ptatei. Om 20u. in OCIVIW-
Dienstencentrum van Voiden, Boeverie-
straat. Org.: WB. 

VLAAMS-BRABANT 
za. 50 nov. HAACHT: 10-voor-taai-

kwis. Om 20u. in zaal Breugets Gasthof, 
deuren vanaf 19u. Ploegen van 4 personen. 
Info en inschrijving: Mare Vermylen, ivie-
relstraat 40, 3150 Haacht (016/60.51.36). 
Org.:VU-Haacht. 

Do. 5 dec. BRUSSEL: Paul Van Os-
taljen spreekt tot u. stemmen van Vic An
ciaux, Tom Van Bauwel, Sien Eggers, Henri-
Fioris Jespers, Kris Kenls, Julien Schoe-
naerts. Om 20u.50 in Gemeenschapscen
trum De Marirten, Oude Graanmarkt 5. Toe
gangsprijs: 200 fr. fjeservatie gewenst: 
02/646.42.93. Org.: FVK-Rodenbachfonds 
i.s.m. Zethos. 

za. 7 dec. 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. VCLD. Info: E. 
Keymolen (02/452.93.57). 

LIMBURG 
DO. 21 nov. TONGEREN: Willy 

Kuijpers over „Minderheden in Europa en 
de wereld". Om 20u. In de feestzaal van het 
stadhuis. Toegang: 100 fr. (t.v.v. minder
bedeelden in eigen land), org.: vu-Ton
geren I.s.m. Welzijnszorg, DR WF en CMBV. 

Zo. 24 nov. GENK: Herdenking 
Limburgs offer voor Vlaanderen". Om I5u. 

''erdenkingsmis met homilie door pater Ar-
nouts in de kerk van de Paters Dominikanen, 
Rozenkranslaan, Genk-Termien. Om 16u. Sa
menzijn met koffietafel, tafelrede en ge
sprek in feestzaal Elysee, Koertostraat 19. 
inschrijven aan 350 fr.p.p. rek. nr. 456-
'̂ 578921-04 van Herdenkingskomltee Has-
'eit. Vooraf bellen naar R. vanheusden 
'011/21.13.88). 

WO. 27 nov. BILZEN: Limburgs 
C5pen Aktualfteitskongres. Om 20u. in zaai 
Concordia, zoemertk 4, Markt Bilzen, 
"ema's: Recht en rechtvaardigheid voor 
Hmburg. ledereen welkom. Receptie na 

afloop, info: Eric Accou (089/35.67.53). 
Org.: VU-Limburg. 

za. 7 dec. OPOETEREN: 19de Ui
lenspiegelavond. Om 19u. eucharistievie
ring voor Vredeln parochiekerk-Dome; Om 
20u. Avondfeest in de „Oase" (tegenover 
de kerk). Feestrede door Cuido Sweron. 
Uitreiking Uiienspiegeleremerk. Deelname: 
350 fr. Inschrijven bij W. Rosiers (86.35.38). 

ANTWERPEN 
za. 25 nov. KAPELLEN: Met FVV-

Kapeilen naar wetenschappelijke tentoon
stelling te Leuven: Het ABC van het DNA. 
Vertrek met trein, station Kapellen, 1lu.30. 
Kosten 250 fr, (inkom + gids) + 226 fr. trein 
H/T. Info: en inschrijving: Ellane, 
664.49.67. 

Za. 25 nov. NIJLEN: Gezellig tafelen 
met vu-Nljlen in zaal Kempenland, Heren-
thoutsestwg 53. Van 17 tot 20u. Ook op 
24/11 van 12tot14envan17tot19u.org.: 
VU-Nijlen-Kessel-Bevel. 

Dl. 26 nov. BOECHOUT: Politiek 
praatcafé met vu-voorzitter Bert Anciaux. 
Om 20u. in Cildenhius Boechout, St.-Ba-
voplein. Toegang vrij. Meer info: Koen 
T'Sijen, 03/454.48.03 of 02/219.49.30. Org. 
I.s.m. VCLD. 

Vr. 29 nov. KALMTHOUT: Met FVV-
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 2lu. inschrijven noodzakelijk 
(350 fr. op rek. 001-0055858-62, J. Ver
bruggen vóór 10/11). Treinreis; ± 300 fr. 
Meer info: José van Thillo-verbruggen 
(02/666.57.77). 

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

Za. 50 nov. BERCHEM: Jaarlijks 
kwis-avond o.l.v. Bob Bolsens. Startom 20u. 
In CC, Driekoningenstraat 126. Max. 6 pers. 
per ploeg. Deelname 100 fr; info: Thea Van 
Gelder (03/321.19.86). Org.: Vlaamse Kring 
Berchem. 

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

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partij bestuur van 
maandag j l . werd volgende persmededeling 
verspreid. 

GRONDIGE ONDERZOEKEN 
IN BELANG VAN DE 
DEMOKRATIE 
Het partijbestuur van de VU besprak de 
politieke schandalen die aan het licht kwa
men en de gevolgen van de aanhoudende 
schandaalsfeer die over de politiek hangt. 
De VU eist dat alle beschuldigingen tegen 
politici snei en grondig onderzocht worden. 
Het gerecht moet In alle vrijheid en zonder 
belemmeringen haar onderzoeksopdracht 
uitoefenen. Wanneer blijkt dat politici hun 
boekje te buiten zijn gegaan en de wet 
hebben overtreden moeten er sancties vol
gen. 

Om politici, net als gewone burgers, vrij te 
kunnen ondervragen over strafbare feiten 
die ze zouden gepleegd hebben, moet de 
parlementaire onschendbaarheid In haar 
huidige vorm zo snel mogelijk afgeschaft 
worden. Dit Is een duidelijk signaal naar de 
bevolking toe, wij moet weten dat de po
litiek geen potjes gedekt wil houden, 
De bevolking heeft recht op duidelijkheid en 
schuldige politici mogen hun straf niet ont
lopen. Toch wil de VU waarschuwen voor het 
al te lichtzinnig verspreiden van geruchten 
over zogenaamde misstappen van politici, 

iedereen is onschuldig tot zijn schuld be
wezen is. Deze regel geldt voor iedere bur
ger, dus ook voor de politicus. De huidige 
schandaalsfeer Is moordend voor de de-
mokratle. Het is dan ook van het grootste 
belang dat de juiste konklusles getrokken 
worden uit de zaken die dezer dagen aan het 
licht komen. Er moeten strukturele aan
passingen van de huidige wetgeving komen 
die een herhaling van deze toestanden on
mogelijk maken. Er moeten vooral maat
regelen genomen worden om de demo-
kratle te versterken en het vertrouwen te 
herstellen. Maareen nieuwe propere politiek 
kan slechts kansen krijgen Indien alle vuile 
zaken volledig opgeruimd worden. 
Tenslotte wil de VU erop wijzen dat een 
serene operatie-schone handen daarbij zeer 
belangrijk is, maar dat ook de andere maat
schappelijke problemen die de bevolking 
bezighouden de nodige aandacht moeten 
krijgen. Om de toekomst van onze kinderen 
veilig te stellen is het nodig dat de regenng 
een doortastend tewerkstellingsbeleid 
voert. De Sociale Zekerheid moet hervormd 
worden om ook In de volgende eeuw aan 
iedereen een degelijke sociale bescherming 
te bieden, ivlilieu- en mobiliteitsproblemen 
verdienen een grondige aanpak. Een door
zichtige en toegankelijke administratie blijft 
een absolute topprioriteit. Ook dat zijn eisen 
die terecht door de bevolking zijn gesteld. 
Laten we ze niet uit het oog veriiezen. 

Werking 
OCMW-zedeigem 

toegeircht 
Eind oktober werd op initiatief van het 
VU-bestuur van Groot-Zedelgem een in
formatievergadering gehouden omtrent 
anderhalf jaar OCMW-beleid in Groot-
Zedelgem. 

De vergadering bestond uit een infor
matief gedeelte waarbij OCMW-voor-
zitter Lieve David informatie verstrekte 
over algemene zaken waarmee het cen
trum gekonfronteerd wordt. Problemen 
als gevolgen van bestaansminimum bij 
werkloosheid en echtscheiding, mel-
dingsplan vreemdelingen, maaltijden, 
voorwaarden voor poetsdienst, tewers-
telling, kinderdagverblijven, sociaal im
pulsfonds e.d.m. kwamen daarbij aan 
bod. Deze zaken werden dan getoetst aan 
de Zedelgemse omstandigheden en een 
vergelijking werd gemaakt met de om
liggende gemeenten. Verder kwamen o.a. 
ook de toekomst van Maartenshove, het 
onlangs geopende dienstencentrum de 
Varens, een ontmoetingsplaats voor se
nioren, en de verhouding tot Kind & 
Gezin aan bod. 

Het tweede gedeelte bestond uit een 
evaluatie waarbij de grondige dossier
kennis van de voorzitter mocht voor
opgesteld worden. Er werd verder ook 
gepleit voor een betere samenwerking 
tussen het OCMW en de gemeente, in het 
belang van de dienstverlening naar de 

burgers toe. Ook het belang van de Info-
Zedelgem, mag hierbij niet over het 
hoofd gezien worden. 
De positieeve resultaten van de kinder
dagverblijven in Aartrijke en Zedelgem 
stemden hoopvol. Voor de Volksunie is 
het duidelijk dat op de ingeslagen weg 
moet verder worden gegaan en de af
deling zegde dan ook alle steun toe aan de 
voorzitter en haar OCMW-raadslid Lieve 
Vanhevel. 

Kongres 
VU-Limburg 

Op woensdag 27 november om 20u. houdt VU-Limburg 
een open aktualiteitskongres. Het motto luidt: „Recht 
en rechtvaardigheid voor Limburg". 

De zitting gaat door in zaai Concordia in Bilzen (Marict). 
Inleiders: Frieda Brepoels, Laurens Appeltans, Hugo 
Olaers en Jan Peumans. Slottoespraak door Johan Sau-
wens. 

Receptie na afloop. Familieleden en vrienden zijn van 
harte welkom. 

«• Info: Stl}n Daniels, Veemarkt 3. 5700 Tür^geren, tel. 
012/39.52.62. 

!) 
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Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-ooslkamp^ 
V 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 toonbank ingang) 

Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 
Visassortlment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

. - , Brugge 
10 km Oostende 

De Haan 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

- - \ HERENKLEDING 

f vèrmees 
J L y 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 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende sen/ice 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GEhn'SESTEENWEG 377 
9300AAL5r 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

FIETSEN 
Fijne midweek superweekend 

3 Nachten ^ 
Luxe kamer, stilte gratis, ^ 

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

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

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

tot IS.OOu. Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Knip me uit = 
fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool. 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 
kamer tot 15.00u. 

4.950 fr per persoon. 

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

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

f 

Standpunten over gemeentefusies 
rm\ p 1 januari 1997 is het twintig jaar geleden dat het aantal gemeenten geviereas^eld 
l U werd. Voldoende reden voor het Vlaams Nationaal Studiecentrum om even te^g 
te billeken op deze immense fusie-operatie: een situering van de fusies in historis» 
perspectief, de integraal-federalistische visie van de Volksunie en enkele getuigenissen van 
lokale mandatarissen. Kortom; verplichte lectuur voor wie met gemeentepolitiek bez 

kan een jaarabonnement nemen op het kwartaaltijdschrift Standpunten door 3r^altik^g|[if 
3d|J3^Ö1-1 |300 frank te storten op rekeningnummer 433iöZTOö01-18 

Studiecentrum vzw. Voor een lQS*(iWneii^afW 100 frank Meer il 
^i'rr-iiTVïJWilftrt 

lams 
rmatie, 

000 Brussel, tel: 02/219.49.30 en fax: 02/2173^10 

'onaal 

liet ^alingbui^ 
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 decennber De familiezaak met traditie 

• • 
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Vlaanderen en Zuid-Afrika: 
hand-in-hand 

De Zuidafrikaanse Republiek en Vlaan
deren hebben hun officiële banden op
nieuw aangehaald. Tijdens een tiendaags 
bezoek aan Zuid-Afrika ondertekenden 
minister-president Luc Van den Brande en 
onderwijsminister Luc Van den Bossche 

drie samenwerkingsakkoorden over on
derwijs, kuituur, KMO-beleid, huisves
ting, plattelandsontwikkeling, gezond
heids- en gehandikaptenzorg. In hun ge
zelschap bevonden zich negen Vlaamse 
volksvertegenwoordigers, waaronder 
VU-fraktievoorzitter Paul Van Grember-

gen. 

„Het is uitstekend dat de Vlaamse mi

nister-president, vergezeld van een kol-

lega-minister en parlementsleden, naar 

een land reist waar Vlaamse bedrijven 

investeren en waarmee verdragen worden 

afgesloten," vertelt Paul Van Grember-
gen. Het is trouwens op vraag van de 
Volksunie dat de Vlaamse regering reeds 
in 1981 de doelstelling onderschreef van 
een internationaal (h)erkenbaar Vlaan
deren. De kontakten van toenmalig VU-
minister Hugo Schiltz met Tsjechië en 
Catalonië waren in zekere zin een voor
afspiegeling van het buitenlands beleid 
dat nu wordt gevoerd door de Vlaamse 
deelstaat. 

Van Grembergen is dan ook tevreden met 
de komplexloze initiatieven van de 
Vlaamse regering op het internationale 
forum. Hij maakt wel kanttekeningen bij 
de al te persoonsgerichte aanpak van de 
Vlaamse minister-president. In de dag
bladpers werd in dit verband spottend 
geschreven over de ,bloempotfunktie' 
van enkele parlementsleden. Daarom 
moet er volgens de de VU-fraktievoor
zitter een betere omkadering komen voor 
buitenlandse missies van de Vlaamse re
gering. 

HOP 

De klemtoon van de nieuwe Vlaams-
Zuidafrikaanse samenwerking ligt op het 
Heropbouw- en Ontwikkelingspro
gramma (HOP). Hierdoor dreigt de 
Vlaamse regering in het federale vaar
water te komen. Vooralsnog is ontwik
kelingssamenwerking een bevoegdheid 
van de federale regering. Paul Van Grem
bergen vindt dat hierin verandering moet 
komen: „ Ontwikkelingssamenwerking 

kan niet anders dan geregionaliseerd wor

den. Het OS-budget moet alleszins op

gesplitst worden volgens de 60140-ver-

deelsleutel." 

Hij wijst ook op het zinloze bestaan van 
de Belgische Dienst voor Buitenlandse 
Handel (BDBH) na de staatshervorming 
van 1988-'89. „De BDBH wordt enkel in 

stand gehouden om de Waalse ministers en 

het Hof een plezier te doen," aldus Van 
Grembergen, die heeft kunnen vaststellen 
dat ook de Vlaamse bedrijfsleiders die op 

uitnodiging van de minister-president 
waren meegereisd, evenmin gelukkig zijn 
met de Belgische initiatieven op het vlak 
van buitenlandse handel. „Dit zorgt voor 

verwarring bij onze gesprekspartners in 

het buitenland." 

MIDDENKLASSE 

Met de houding van minister-president 
Van den Brande tegenover de Afrikaanse 
taal is Paul Van Grembergen het niet eens. 
„De minister-president ziet de taaiver

wantschap enkel als een toevalstreffer. Hij 

staat niet stil bij de invloed die uitgaat van 

een taal. Frankrijk, Groot-Brittannië en 

zelfs Portugal gebruiken hun taal als een 

machtsinstrument," zegt de VU'er. De 
Vlaamse regering moet volgens hem alle 
hefbomen gebruiken om de zustertaai van 
het Nederlands te beschermen en te be
vorderen. 

Van Grembergen stelt vast dat de Zuid
afrikaanse regering er ondanks de aan
wezigheid van bekwame ANC'ers niet in 
slaagt een strak begrotingsbeleid te voe
ren. Daardoor dalen de waarde van de 

munt en de koopkracht. Ook de toe
nemende korruptieschandalen baren hem 
zorgen. Steeds volgens Van Grembergen 
is er nood aan een brede middenklasse 
van bedienden, onderwijzers, zakenlui en 
kleinhandelaars die, zoals in elke mo
derne maatschappij, uitgroeit tot een sta
biliserende faktor. 

TUSSEN HOOP EN WANHOOP 

Paul Van Grembergen: „De wittebroods

weken in Zuid-Afnka zijn definitief voor

bij, dit wordt luidop gezegd door voor

aanstaande politieke leiders. Zij beseffen 

dat de inwijking uit Mozambiek en Angola 

voor enorme problemen zorgt op het vlak 

van werkgelegenheid, huisvesting en vei

ligheid. De meeste verwijten die aan po

litici worden gericht, gaan over krimi-

naliteit, druggebruik en onveiligheid. Om

dat de gevangenissen overvol zitten, wor

den misdadigers vervroegd op vrije voeten 

gesteld. Bovendien duurt de hersenvlucht 

van hooggeschoolden naar het buitenland 

voort." 

Ondanks deze eerder pessimistische vast

stellingen ziet de Vlaamse volksverte
genwoordiger toch lichtpuntjes aan de 
Zuidafrikaanse horizon. 
P. Van Grembergen: „Zowel bij de Na-

sionale Party als het ANC is de wil aan

wezig om tot verzoening te komen tussen 

blank en zwart. De Waarheidskommissie 

van voormalig aartsbisschop Desmond 

Tutu speelt daarbij een indrukwekkende 

rol. De inwoners van de townships gaan er 

materieel op vooruit, onder meer wat 

huisvesting betreft. Hier en daar worden 

kleinhandelszaken uit de grond gestampt 

door zwarte Zuidafrikanen. Uiteraard 

speelt ook het charisma van president 

Nelson Mandela een belangrijke rol. Het 

blijft evenwel een open vraag of hierdoor 

voldoende vertrouwen wordt gewekt bij 

interrutionale investeerders." 

Filip Vandenbroeke 

Het charisma 
van Nelson 
Mandela 
speelt een 
belangrijke 
rol In de 
ekonomische 
ontwikkeling 
van Zuld-
Afrika. 

11 
Politiek is een eenvoudig spel 

Voorsommigen onderde WiJ-lezers moet 
deze titel als muziek In de oren klinken. En 
al ziet de politieke werkelijkheid er voor
lopig nog niet zo uit, bij het spelen van 
Majority Wgt dat anders 
Majority Is een nieuw gezelschapsspel ont
sproten aan het brein van de Vlaamse 
Brusselaar Dimitry Masyn. Het wordt ge
speeld op een speelbord met 120 zetels in 
het parlement. De basisidee Is, zoals bij 
veel soortgelijke spelen, kinderlijk een
voudig: neem een parlement en tracht 
daarin de meerderheid te verwerven en 
het partijprogramma te verwezenlijken, 
ledere speler is een politieke partij die 
moet trachten haar programma te ver
wezenlijken. Zoals ledereen met een ba
siskennis politiek weet, kan een pro
gramma In een meerpartljensysteem zo
als België meestal enkel verwezenlijkt wor
den door koalities te sluiten. Dat geldt ook 
voor Majority. 

ELK EEN PROGRAMMA 

Majority kan gespeeld worden met 3 tot 6 
partijen en duurt, al naargelang het aantal 
deelnemers, ongeveer een half uur tot 
drie kwartier. Het Is de gemiddelde tijd die 
de winnende partij nodig heeft om haar 
partijprogramma te verwezenlijken. Daar
toe krijgt elke speler voor zijn partij een 
10-tal 'wet-kaarten' die samen het pro
gramma vormen. Het spreekt voor zich 
dat die wetkaarten niet bij elke partij 
dezelfde zijn. In het totaal zijn er l 5 tema's 
opgenomen gaande van Landbouw over 

Justitie naar Handel, ledere wetkaart be
vat een waardering gaande van 1 tot 10 
die aangeeft hoeveel punten de partij 
binnenrijft wanneer zij voor haar wets
voorstel een meerderheid vindt. De partij 
die het eerste een gezamenlijk waarde
ringscijfer van 40 punten heeft bijeen 
gesprokkeld wint het spel. 
Geeft dit gegeven op zich al aanleiding tot 
politieke spekulatles - andere partijen zijn 
met het oog op de verwezenlijking van 
hun programma immers niet verplicht om 
een meerderheid te vormen - In zijn spel 
heeft Masyn ook nog enkele spitsvon
digheden verborgen. Zoals In het echte 
politieke leven kunnen bij Majority ook 
verkiezingen worden gehouden, barsten 
er schandalen los, breekt de revolutie uit, 
wordt er betoogd en, jawel, worden er 
referenda gehouden. Middels deze 'spel
kaarten' - te vergelijken met de 'kans-
kaarten' In Monopoly - kan Ingegrepen 
worden In het verloop van het spel. Grote 
partijen kunnen plots klein worden, zetels 
kunnen gewonnen en verloren worden. 
Zo moeten door een 'schandaal-kaart' 
(waarop overigens een helikopter staat 
afgebeeld,,,) steevast zetels worden af
gestaan. 

ONDERWIJS 

Masyn, die het spel voorlopig nog in eigen 
beheer uitgeeft, meent dat Majority met 
name In het onderwijs kan dienen als 
prettig tussendoortje in lessen over po
litiek en demokratle. Politieke voorkennis 

moet men niet hebben om het te spelen. 
Het spel verlaagt de drempelvrees die, wat 
betreft politiek, nog bij veel mensen 
heerst. Dat hij vooreen Engelstalige naam 
koos, verantwoordt de ontwerper door te 
verwijzen naar andere spelen zoals Mo
nopoly, Pictionaryen Trivial Pursuit. Mocht 
zijn Idee sukses hebben dan leent deze 
naam zich ook gemakkelijker tot de ver
koop in andere landen Indien Majority In 
Vlaanderen voldoende verspreiding vindt, 
dan acht Masyn het ook niet onmogelijk 
dat hij nog extra spelkaarten met reële 
partijprogramma's gaat verdelen. Dat is 
nog met eens zo'n gek Idee, 
Wie al op zoek is naar een geschikt eln-
dejaarsgeschenk mag met een gerust hart 
de aankoop van dit mooi uitgegeven 'Ma
jority' overwegen. Naast het feit dat het -
gezien zijn voorlopig beperkte oplage -
een exkluslef geschenk Is, kan het ook 
zorgen voor meerdere prettige uren spel-
plezier, 

(gv) 
c» Majority, politiek gezelschapsspel. 

Volledige speldoos kan besteld 
worden door 970 fr. ilnuuslef ver
zendingskosten) over te maken op 
het rekeningnummer 280-
0553660-21 van Symabel nv. met 
duidelijke vermelding van naam en 
adres en de mededeling 'Majority'. 
Het spel wordt u dan onmiddellijk 
opgestuurd. Meer Inlichtingen kan 
u Inwinnen bU de ontwerper zelf: 
DlmHry Masyn, St.-KatelIJneplein 
48,1000 Brussel. 
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KARTOONS 

Voor wie niet met Verbeeck zou kunnen lachen: de kartoonist van 

Het Volk en Dag Allemaal, Marec, heeft stnds kort ook een 

"Verzameld werk'op de markt. Het ding bevat tal van kartoons die, 

gezien de media waarvoor de man tekent, zijn toegespitst op de 

aktualiteit. Sommigen ervan kunnen niettemin de stempel 'tijd

loos' opgeplakt krijgen. 

c» Een selektie uit de beste cartoons van Marec. Uitg. Scoop -

Groot-Bijgaarden, 1996,111 blz., 495 fr. 

NAAR DE MAAN 

De andere aarde geeft een beknopt overzicht van het maan-

BOEKEN 

reisverhaal vanaf de oudheid tot en met de science fiction van de 

20ste eeuw. De lezer maakt kennis met verhalen over reizen naar 

de maan van o.a. Kuifje, Verne en Kepler. In het boek is bijzonder 

veel aandacht weggelegd voor de 17de eeuw die kan gezien worden 

als de gouden eeuw voor het maanreisverhaal. Ook de echte 

maanreizen komen in het werk ter sprake. 

c» De andere aarde: maanreisverhalen door de eeuwen heen. 

J.JA. Mooij. Uitg. Pelckmans - Kapellen, 1996,161 blz., 545 

fr. 

50 JAAR VN 

In Vijftig jaar Verenigde Naties geven een 36-tal prominente 

auteurs - onder de Vlaamse nogal wat CVP'ers - hun zienswijze 

over verleden en toekomst van de VN. Zij trachten in te spelen op 

de vele vragen die leven en op de al dan niet terechte kritiek en 

twijfels over deze wereldorganisatie. Hun konklusie is eens

luidend: alleen een solidaire, rechtvaardige en mondiale be

nadering kan oplossingen bieden. 

c» Vijftig jaar Verenigde Naties: de volgende vijftig jaar? 

Maurice Dewulf & Roger Peeters (red.). Uitg. Garant -

Leuven, 1996,192 blz., 695 fr. 

^ KULTUUR ^ 

Over opera 
en opera's 

De meeste wegwijzers in het land van de 
opera zijn warrig en overbevolkt. Ik zoek 
er een klare lijn in, een draad van Ariadne, 
maar vindt hem niet. 
De Nederlander Christ In 't Velt is de 
witte raaf die ik zocht. Hij is niet belerend 
of wijsneuzig, slaat ons niet om de oren 
met zijn kennis, maar gebruikt anekdoten 
om onze nieuwsgierigheid te prikkelen en 
verbanden te leggen. Naast een histo
rische schets (waarin moeilijke begrippen 
als bv. atonaliteit duidelijk worden ver
klaard) gaat zijn aandacht naar de grond
leggers zoals Monteverde, Mozart, Verdi, 
Puccini en Wagner. Persoonlijkheid, tijds
sfeer en karakteristieke opera's worden 
toegelicht met duiding en synopsis. 
Tema's zoals dat van de onmogelijke 
liefde worden draden in een weefsel. 

MONTE... 

We vertrekken bij Monteverdi, pionier en 
wegbereider, van wie het gevleugelde 
woord: „Het woord moet de meester van 
de melodie zijn", een standpunt dat zal 
terugkeren bij Gluck maar dan wel na een 

periode van virtuoze solozang en teatrale 
effekten in Italië met de dikatuur van 
prima donna's en kastraten. Zo ligt de 
weg open voor het wonderkind Mozart 
die zich in de opera als een vis in het water 
voelt. Geen rimpelloos water evenwel, 
want eronder beweegt zich de invloed 
van de Verlichting zoals blijkt uit Don 
Giovanni's uitroep „Viva la liberta!" en 
het feit dat zijn laatste opera verandert 
van een vrolijk sprookje in een plechtige 
ode aan de vrijmetselarij die zich beijvert 
voor humanisme en verdraagzaamheid. 
Met Beethoven dringen de eigen emoties 
in de muziek door, met Weber het 'na
tionale gevoel en het volkse, met de 
levensgenieter Rossini het speelse, het 
tintelende van een aria die meezinger 
wordt. 

Beethoven deed de eigen emoties in de muziek doorklinken. 

...VERDI 

Verdi, een vurig patriot, wou de massa, 
niet de elite aanspreken. Hij stapt van het 
belkanto af en schri|ft komplekse mu
ziekdrama's met intriges, ontleend aan 
Shakespeare. Bizet met zijn „Carmen" en 

Puccini staan voor het „verisme": de 
realistische weergave van het leven van 
gewone mensen met hun passies en hun 
tederheid, vaak uitlopend op wanhoop en 
dood. De megalomane Wagner wordt 
aanbeden en verguisd. Hij zag zichzelf als 
een genie, zijn werk als „Gesamtkunst", 
een doorlopende muziekstroom, gedra-

Afsluiting Van Ostaijen-jaar te Brussel 
Ter afstuiting van het Paul van Ostaijen-Jaar 
organiseert liet FvK-Rodenbachfonds op 
initiatief van staatssel<retaris Vic Anciaux 
een literaire avond, een tentoonstelling 
en een kollokwlum. 
De literaire avond, onder het motto 'He
denavond spreekt tot u Paul van Ostaijen' 
gaat door op 5 december tn de Spiegelzaal 
van het Cemeenschapscentrum de Mark
ten, Oude Graanmarkt 5,1000 Brussel. Hij 
vangt aan om 2Ou.50 en de Inkom be
draagt 200 fr. De avond wordt Ingevuld 
door een gastoptreden van Emmeke Cle
ment en Gaston Burssens. VIc Anciaux, 
Tom Van Bauwel, Slen Eggers, Henri-Floris 
Jespers, Kris Kenls en Julien Schoenaerts 
zullen voordragen uit van Ostaijens werk. 
Reservatie gewenst. 

In 'De Schelp' van het Vlaams parlement 
stelt Wilfried Pas studies, tekeningen, 
schetsen en het Paul van Ostayen-mo
nument tentoon van 13 tot en met 19 
december. Adres: Leuvenseweg 27,1000 
Brussel. 
In datzelfde Vlaams parlement wordt op 
zaterdag 14 december ook een kollo
kwlum gehouden met als tema 'Brussel 

1925-1926: draaischijf van artistieke 
avant-garde'. Sprekers zijn Frans Boen
ders (eerste producer woord Radio 51 
Jean F Buyck (ere-departementshoofd 

moderne kunst M.S.K Antwerpen), prof. 
dr. Ene Defoort (KUB), prof. dr. Paul Ha-
derman (VUB-ULB), Henri-Floris Jespers 
(publicist) en Emile Kesteman (vlce-voor-
zitter AEBLF), Aanvang om 9u.30, einde 
voorzien om 17u. Deelnemers betalen 
250 fr. Zij die naast het kollokwlum ook 
nog een lunch willen betalen 550 fr. Stor
ten kan op rek.nr. 425-5186151-55 ten 
name van PvO-events Brussel. 
<=» Voor meer Inlichtingen bel ae Paul 

van ostal/en-il/n: 02/646.42.93 
Ook de dienst Kuituur van de VUB or
ganiseert in het kader van het Paul van 
Ostaijen-jaar een Interuniversitair kollo
kwlum op maandag 2 december onder 
het tema 'En je sienjaai een saksofoon'. 
Sprekers zijn prof. dr. Els Witte (rektor 
VUB), prof dr. Paul Haderman, prof. dr. 
Jean Welsgerber (üLB-VUB), prof. dr. Kris-
tiaan Versluys (RUG-VüB), Henri-Floris Jes
pers, prof. dr Marcel Janssens (KUL), Mare 
Reynebeau (Knack), prof. dr, Erie Spinoy 
(UU en Dhr. Geert Buelens (UIA). Aanvang 
om 09U.30, einde voorzien om I7u.50. 
ĉ  voor meer inlichtingen bel Dienst 

KUltUUr VUB: 02/629.50.87. 

gen door leidmotieven (simbool voor een 
idee of een figuur). 

Rusland wordt slechts in de negentiende 
eeuw wakker. Glinka is grondlegger, 
Moessorgski schildert een ruw maar au
thentiek portret van tsaar Boris Godoe-
nov, met oog voor de eeuwenlange on
derdrukking van het Russische volk, Sjos-
takovitsj hekelt bijtend sarkastisch het 
Stalinistisch systeem. 
De hedendaagse opera is net zo chaotisch 
als de mens en de evolutie van de twin
tigste eeuw. Toch zien we kontouren: de 
klanktovenaar Richard Strauss, de on
heilspellende muziek van Alban Berg in 
zijn „Wozzeck", de geschiedenis van de 
kansloze soldaat. Benjamin Britten, de 
belangrijkste Engelse komponist sinds 
Purcell, de minimal music van Philip 
Glass, de roek-opera van The Who, en de 
nu veelgespeelde Rus Alfred Schnittke 
(°1934). 

Chris In 't Velt neemt ons mee op een 
boeiende tocht. Alleen heb ik daar het 
aandeel van Kurt Weill gemist met zijn 
rauwe, cynische balladen op teksten van 
Brecht {Driestuiversopera) en van de 
Amerikaan Gershwin met twee nieuwe 
elementen: de kleurling en de jazz. 

(wdb) 
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c& Over opera's en opera. Chris In 't 

Velt. Uitg. Kosmos -ZenK Uitgevers, 

Utrecht/Antwerpen, 1995. 192 blz., 

600 fr. 
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vergeestelijkte 
portretten 

Paul Van Lissum ("Antwerpen 1950) is 
een steeds verder doorbrekende jonge 
kunstenaar. Hij studeerde aan de Ko
ninklijke Akademie van Antwerpen en 
Anderlecht en aan de Hogere Leergangen 
van het Brusselse Sint-Lucas-instituut. 
Van 1980 tot 1992 was hij werkzaam als 
zelfstandig grafisch vormgever en beel
dend kunstenaar te Strombeek-Bever. 
In de periode 1992-1992 was hij pik-
turaal werkzaam in Granada, Spanje. 
Vanaf 1987 is zijn werk te bewonderen in 
diverse individuele tentoonstellingen, 
hoofdzakelijk nog in eigen land. Hij 
woont in Wemmei. 

In hoofdzaak zouden we het vooralsnog 
geleverde werk van Paul Van Lissum 
kunnen samenvatten als „Portretten van 
vrouwengelaten". Toch is er in zijn werk 
heel wat meer aan de hand dan een 
eenvoudige afbeelding van een konkreet, 
individueel gelaat. Van Lissum herschept 
zijn „portretten" tot uitgesproken sfeer
scheppingen. Een kruciale rol blijken de 
ogen in zijn portretten te spelen. De 
aanvankelijk opdoemende sfeer van een

voud in de afbeelding en een glamour-
achtige kunstmatigheid van jonge foto
modellen zou kunnen herinneren aan 
pop-art-toestanden. Toch gaat het bij Van 
Lissum pertinent om een diepere es
sentie. 

Subtiel is ongetwijfeld steeds de fijn ge
toetste aanbreng van het ogenpaar, de 
uitgesproken sensuele mondpartij, in 
kontrast tot de nauwelijkse weergave van 
neusvleugels en glooiing van kin en hals. 
We bemerken hier duidelijk hoe de gra
fische opleiding van de kunstenaar zijn 
latere pikturale explosie ontmoet. 
Van Lissums persoonlijke gemoedstoe
stand en zijn interaktie met de gepor
tretteerde ontlaadt zich in een kleurrijk 
koloriet. Het is precies door deze ak-
sentuering dat zijn portretten telkens los
komen uit hun konkrete, indivduele li
chamelijkheid. 

De aldus uitgeschilderde vrouwengelaten 
worden stralingsvlakten voor de persoon
lijke gevoeligheden van de kunstenaar. 
Het anekdotische uitgangspunt wordt 
overstegen en zelfs gesublimeerd. Het 

wordt in het werk van Van Lissum gerijpt 
en bewust verinnerlijkt. Herinneren we 
er ten slotte nog aan dat Paul Van Lissum 
portretten schilderde van mediafiguren 

zoals Betty Melkerts, Liliane Saint-Pierre 
en Jo Lemaire. Alleszins een aanbevolen 
tentoonstelling! 

Dirk Stappaerts 

c» Paul Van Lissum. Face tot Face. In de 

ABB-Galerij, hoekgebouw Diestse-

vest-Diestsestraat, 3000 Leuven. Tot 

21 december 1996. Vrij toegankelijk 

op werkdagen van 9 tot 16u.; op 

zaterdag van 14 tot 17u. Gesloten op 

zondag. 

Van Lissum 
maaict van 
portretten 
eerder sfeer
scheppingen. 

Een grimmige Geert Van Istendael 
Wie graag heilige huisjes ziet omvallen, 
vastgeroeste ideeën ziet loswrlkken en 
de slapende burger uit zijn zetel ziet 
tuimelen zal zich bij Geert Van Istendael 
best thuis voelen. Reeds In zijn Beken
tenissen van een reactionairtre^ hij als 
een rebel, een dwarsligger, een Don 
Quichot, schijnbaar cynisch, in feite wee
moedig van leer tegen de uitwassen van 
onze zogenaamde welvaartsmaatscha-
pij. Die weg bewandelt hij verder In zijn 
wrange, gevoelige maar vooral eerlijke 
mijmeringen van zijn bundel Anders Is 
niet beter. Het uitgangspunt heet wre
vel, de toon tederheid en pijn om het 
verloren paradijs („Stiekem de deur uit, 
het veld in, met een vriendje turen naar 
de beek... Waar kan dat nog?", biz. 106). 
De zegeningen van de moderne maat
schappij zoals de informatika worden bij 
Van Istendael plekken van eelt („De mu
ziek van Bach Is geschreven zonder com
puter. Baudelaire schreef zijn gedichten 
zonder computer.", bIz. 75) Algemeen 
aanvaarde stellingen worden niet alleen 
In twijfel getrokken maar ook omge
keerd („Duitsland was altijd West. Voor 
mij was Oost - nog volop DDR toen Ik er 
voor het eerst kwam - een openbaring... 
de Mecklenburgse dorpen waren van 

Ceert Van Istendael:,,ik wil een president 
die af en toe gedichten leest in plaats van 

beursberichten." 

een ingetogen, boerse schoonheid. In 
West-Duitsland was dat allemaal allang 
overwoekerd door hysterische econo
mische groei." biz. 130). 

ZUURZOET 
Anders Is niet beter begint met een 
zelfportret als alfabet. Hier heerst de 
paradox zoals In „Brussel: geboortestad, 
woonstad, werkstad, geliefde stad, rots
tad." (biz. 11). Dan volgen zuurzoete 
stukjes, bijtend of melancholisch, vaak 
wit-zwart getekend, maar bijna altijd 
poëtisch verwoord. Van Istendael kruipt 
In de huid van de geschokte burger en 
waarschuwt tegen onze apatle tegen
over ex-Joegoslavië (,,Wle wendt het 
hoofd af van de dood voor de deur? Wij, 
West-Europeanen.", biz. 27), tegen de 
fatale magie van de drie procentnorm 
van Maastricht, tegen de verloedering 
van het milieu (,,We hebben de kinderen 
het simpelste ontzegd. De straat om te 
spelen, de modder, het bos.", biz. 54), 
tegen het kapitalisme è la Thatcher dat 
de kuituur verdringt (,,lk wil een pre
sident die af en toe gedichten leest In 
plaats van beursberichten.", biz. 70) en 
tegen de aantasting van onze taal In 
Vlaams-Brabant (,,Achter het woord vrij
heid gaat onbegrip schuil en minach
ting", biz. 91) en de verengelsing („het 
gloednieuw merk eigenwaan: made in 
Flanders", biz. 92). 
Met vert:ederlng schrijft Van Istendael 

over de door hem terecht bewonderde 
Brecht („Ik ben ongeneeslijk ziek van zijn 
lyriek", biz. 139). Verrassend Is zijn keuze 
In het Belgisch reisboek. Zo de kreken: 
„Geen geluid van auto's, ja toch, in de 
verte, een tractor. Waarom kan niet heel 
Vlaanderen zo zijn?" (biz. 169). Zo het 
sprookjesachtig-kollektlvistlsche van de 
wijk Le Logis-Floréal In Watermaal-Bos
voorde. Zo De Haan dat gespaard bleef 
van wangedrochten. Zo de Rupelstreek, 
getekend ooit door honderd schoor
stenen, kinderarbeid en Piet Van Akens 
novelle Kllnkaart. 
Van Istendael sluit zijn gemijmer af met 
enkele bedenkingen rond hettema „nut 
of onnut" of de zin van het schrij
verschap. 
Je zou uit Anders is niet beter ge
makkelijk een bundel aforismen kunnen 
rapen. Maar het lijkt me beter het boek 
zelf te lezen. Soms knikje beamend, vaak 
frons je de wenkbrauwen. Maar je blijft 
er niet onverschillig bij. l.aat Geert Van 
Istendael maar verder fulmineren. 

(wdb) 
o» Anders Is niet beter. Ceert Van 

Istendael. Ultg. Atlas. Amster
dam/Antwerpen. 1996. 221 MX.. 
800 fr. 

13 
21 november 1996 



il > 

SHE'S THE ONE 
Regisseur-schrijver-akteur Edward Burns die bet zeer mooie The 

Brothers Mc-Mullen maakte, gaat met She's the one gewoon 

verder met de Mullen-saga, alleen heeft hij hen omgedoopt tot 

Fitzpatrick. Taxichauffeur Mickey Fitzpatrick ziet Hope in zijn 

taxi stappen, en reeds enkele dagen later is hij met haar getrouwd. 

De jongere Francis Fitzpatrick trouwt met zijn jeugdliefde, versiert 

een goede baan, maar zou liever Mickey zijn. De strijd tussen het 

tweetal ontbrandt om Heather, die ooit met Mickey zou trouwen 

maar die wegliep toen hij haar in bed vond met een ander. Ze 

sluiten vrede, en Mickey krijgt z'n televisie terug en Heather haar 

horloge. Mickey weet echter niet dat Heather een verhouding heeft 

met Francis, en deze krijgt dan ook het horloge, alleen vergeet 

Heather er de voorgeschiedenis bij te vertellen. Een goedgemaakte 

NIEUW IN DE BIOS 

film met zoveel eerlijkheid en natuurlijkheid in zich dat men zich 

in de film als een personage voelt opgenomen worden. Mooie 

cinema. (***) 

SPAANSE BURGEROORLOG 

Het Brusselse Filmmuseum begint op vrijdag 6 december (en 

eindigt op 22 december) met een serie vertoningen van films over 

de Spaanse Burgeroorlog. Speelfilms met namen als Luis Bunuel, 

Joris Ivens, Ernest Hemingway, André Malraux, Alain Resnaix, 

Carlos Saura, Ken Loach, Henry Fonda, Gary Cooper, Ingrid 

Bergman, als waarborg. Voor meer informatie, tel. 02/507.83.70, 

fax 021513.12.72. Soms moet men wel eens een Franse versie 

zonder ondertitels in koop nemen, maar het staat wel vermeld. 

AKI RA KUROSAWA 

Het Antwerpse Filmmuseum begint op 3 december met het eerste 

luik van een tweedelig overzicht van het oeure van Akira 

Kurosawa. Voor meer informatie tel. 03/233.85.71, fax 

03/231.86.60. Ook hier ontbreken wel eens Nederlandse on

dertitels en moet men het met Engelse doen, maar het blijft een 

enige gelegenheid om alles van deze Japanse grootmeester te 

kunnen zien. 

> MEDIALANDSCHAP ^ 

I f e ^ Terms of endearment Prachtige schets van 
de relatie tussen een moeder en haar dochter in de 
loop van zo'n dertig jaar. Ondanks enkele hiaten in het 
verhaal is dit een hartverw/armende en meeslepende 
film. Sublieme vertolkingen van Shirley MacLalne, 
Debra Winger en Jack Nicholson, Deze film was In 
1983 goed voor 5 Oscars. Zat. 23 nov.. Kanaal 2 om 
20U.45 en DIns. 26 nov., Ned. 3 om I9u.50 

Ifersf KonkordskI Britse dokumentalre over de Kon-
kordski, de westerse spotnaam voor het superso
nische passagiersvliegtuig waarmee de Sovjets de 
Frans-Britse Concorde wilden evenaren en zelfs over
klassen Een verhaal over Industriële spionage In volte 
Koude Oorlog. Zon. 24 nov., TV 2 om I9u.50 

The French Lieutenant's woman in het 
Victoriaanse Engeland wordt bloloog Jeremy Irons 
veriiefd op outcast Meryl Streep. Anno 1981 zijn 
dezelfde personages akteurs in de verfilming van dit 
verhaal. Het gelijknamige boek van John Fowles tot 
filmscript omwerken leek onmogelijk, Harold Pinter 
en regisseur Karel Reisz deden het op een bijzonder 
schrandere manier: een film in de film. Maan. 25 
nov., Kanaal 2 om 20u.45 

l^s*^ Quest for Justice Geslaagd drama van James 
Keach uit 1993 overeen krantenuitgeefster die in het 
midden van de jaren vijftig de zaak van de zwarten 
verdedigt. Haar kantoor wordt door de KKK in brand 
gestoken, de plaatselijke sheriff probeert haar te 
ruïneren en de lezers haken massaal af Toch geeft 
Jane Seymour de moed met op Dlns. 26 nov.. 
Kanaal 2 om 20u.45 

Michael Douglas & 
Charlie Sheen 
in wall street, 
woensdag 27 nov., 
VT4 om 21U.15. 

Tatle Danielle Satirisch portret van een ge
middelde Franse familie, die - in dit geval - ge
terroriseerd wordt door een venijnige, burgerlijke 
tante. Uitstekende vertolkingen van de vrijwel on
bekende Tsilla Chelton en Isabelle Nanty. Dond. 28 
nov., FR3 om 20U.50 

' ^ P ' La Bamba Muzikale biografie van Ritchie Va
lens, een arme Mexicaanse Amerikaan, die op z'n 
zeventiende de rock-'n-rollsensatle van het land 
werd. Regisseur Luis Valdez trapte wel eens in een 
valkuil van de standaard Hollywood-blografie, maar 
de schitterende muziek (gespeeld door IJOS Lobos) en 
de sterke vertolking van Lou Diamond Philips maken 
dan weer alles goed. vrlJ. 29 nov., TV 1 om 21U.10 

Slecht nieuws voor 
reklame-haters 

Ü Het Europees parlement slaagde er 
niet in om uitzendkwota goed te keuren. 
Dat betekent dat het de omroepen vrij 
staat zo ongeveer te programmeren wat 
en wanneer ze dat willen. Enkel Ame
rikaanse series? Mogelijk! Reklame voor 
en tijdens kinderprogramma's? Moet 
kunnen! Ook VT4 kan volgens de Eu
ropese regels blijven uitzenden vanuit 
Londen. Er werd over al deze punten 
gestemd, maar een noodzakelijke abso
lute meerderheid werd niet gehaald. 
B Slecht nieuws voor reklame-haters: in 
1997 zal in België voor ongeveer 50 
miljard aan reklame worden uitgegeven. 
Dat is 6% meer dan dit jaar. Aan de basis 
van de stijging liggen de jongste kom-
merciële TV-stations. De dag- en week
bladen gaan nog steeds met het grootste 
deel van de koek lopen; samen zijn ze 
goed voor 42% van de totale rekla-
mebesteding. De kommerciële TV-sta
tions rijven een kleine 34% binnen. De 

rest gaat naar affichage, radio- en bi-
oskoopreklame. Het is mogelijk nuttig te 
realiseren dat het de konsument is die 
finaal voor deze 50 miljard betaalt. De 
konsument schijnt zich overigens niet te 
ergeren aan erotiek in de reklame, wel 
aan slechte reklame. 

I VTM en RTBF zullen respektievelijk 
de Vlaamse en de Waalse versie van 
'Opsporing verzocht' gaan maken en uit
zenden. Beiden zullen een jaar lang het 
programma - dat er kwam n.a.v. de zaak 
van de verdwenen meisjes - mogen bren
gen. De eerste uitzendingen zijn gepland 
voor februari of maart 1997. Op VTM zal 
het programma gepresenteerd worden 
door Ingrid De Putter en Piet Desk. Het 
VRT-voorstel haalde het niet omdat de 
openbare omroep in eerste instantie geen 
garanties kon geven inzake timing. Ach
teraf blijkt 'Opsporing verzocht' dezelfde 
timing aan te houden als door de VRT 
voorgesteld. 

Volgend jaar nog meer reklame-
investeringen. 

R De Gazet van Mechelen heeft op
gehouden te bestaan. De krant was niet 
veel meer dan een overdruk van Gazet 

van Antwerpen, maar dan wel met spe
cifieke regionale berichtgeving over de 
regio Mechelen. De titel heeft het precies 
één eeuw uitgehouden. Bij het eeuwfeest 
maakte de noodlijdende uitgeverij De 
Vlijt nochtans bekend dat er in de titel 
Gazet van Mechelen zou geïnvesteerd 
worden. Binnenkort zal ook Gazet van 
Antwerpen in een nieuw kleedje gestoken 
worden. Eén en ander heeft te maken met 
de aan gang zijnde herstrukturering. 
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Al mochten hoge kijkcijfers enigs
zins verwacht worden, dat Ctiris 
Van den Durpel het zo goed zou 
doen bij een kwakkelend TV1 had 
waarschijnlijk niemand verwacht. 
Met zijn typetjes-programma Ty
pisch Chris' schoot hij van niets naar 
nummer één In de kijkcijferparade. 
Terecht, zo lijkt ons. Op dit ogenblik 
is Van den Durpels programma één 
van de meest ontspannende uur
tjes televisie zonder dat de makers 
ervan uit gaan dat de kijker debiel is. 
Het enige echte minpunt aan het 
programma is de tombola die eraan 
vooraf gaat. Mits een juiste op
lossing op een gemakkelijke kijkers-
vraag kan de kijker een 'kombi-
mikrogolfoven' winnen. Maar wat 
de rest betreft: geen gekanker. 
De tweede 'Typisch Chris' voerde 
opnieuw de onverbeterlijke Kamlel 
Spiessens op als goochelaar. Het 
prettige aan deze stoethaspel, 
maar ook aan de meeste andere 
figuren van Van den Durpel, Is dat 
hij zo levensecht overkomt. Hij 
brengt de flauwste kampvuurnum-
mers met zoveel overtuiging dat hij 
in al zijn onkunde toch geloof
waardig blijft. Iets gelijkaardigs dur
ven we helaas niet te beweren van 
o.a. Rosa. Te hopen valt dat Van den 
Durpel deze toch wel zeer bemin
nelijke figuur niet te zeer gaat uit
melken. 

Schampers, een parodie op 'Jam
pers', vinden wij dan weereen min
der geslaagde figuur. De echte is 

meer om te lachen. Gelukkig ge
bruikt Van den Durpel zijn 'pie-
kenpaultje' om nieuwe Vlaamse 
oerfiguren te introduceren. Vorige 
week was dat een waarschijnlijk niet 
meer te evenaren bokser, deze 
week maakten we kennis met een 
psychopatische dokter. De moppen 
voelden we van mijlenver aanko
men, maar toch bleven ze grappig. 
Omdat ze goed gebracht werden, 
omdat ze herkenbaar waren. 
De akt van de 'Waaw- en Glitter-
nicht' Jimmy B kan qua nivo wed
ijveren met de gemiddelde praat-

Jimmy B. is de ster en dat kan maar 
beter zo blijven. 
Wat opmerkelijk veel beter was dan 
in de eerste aflevering was de pa
rodie op een Vlaamse zangeries). in 
de eerste aflevering was het grap
pige van een mannelijke Dana Win
neren snel af en duurde het num
mer te lang. Door het maken van 
een klipje met Van Durpel In de huid 
van Johan Verminnen was er altijd 
Iets te beleven, ook na gelachen te 
hebben met de karikatuur. 
Het panelgesprek, technisch goed 
in elkaar gestoken, was, opnieuw. 

Typisch Chris, 
typisch Vlaams 

Typisch Chris, dinsdag 12 november 1996, TVi 

show. Al van bij de eerste vraag 
werd ons dat duidelijk. „ Wat gaat er 
door Je heen wanneer je met ve
detten praat?" vroeg hij aan 'Pre-
mière'-man Roel Van Bambost. Wij 
hebben ooit een soortgelijke vraag 
horen stellen door Mart Smeets, 
sportverslaggever bij de NOS. aan 
Ruud Cullit toen die met zijn ploeg 
net de Europabeker had gewon
nen. „ 14̂3̂  denk je dat er door me 
heengaat, eikel ?"antMOorüüe een 
zichtbaar geïrriteerde Cullit. Van 
Bambost kreeg zelfs de kans niet 
om wat dan ook te antwoorden. 

het zwaktste moment van de uit
zending. En ook de stukjes van de 
belevenissen van Spiessens - dit 
keer ruimde hij met de hem zo 
eigen logica zijn zolder op - zijn niet 
altijd even geïnspireerd. Maar daar 
malen we al lang niet meer om. Na 
'Nonkel Jef', 'Caravans', 'Freddytex' 
en, godbetert, 'Hey Pa' is zelfs een 
flauwe Spiessens nog het bekijken 
waard. Geef deze man én zijn ver
tolker een podium en laat hen 
slechts mondjesmaat op het pu
bliek los! 

Krilc 
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Vlander-Vlaanderen 
Wie „de naam van ons land' wil te
rugvinden in het woord „flauming" 
(vloet of stroom) (Wij, 17 okt j l) komt in 
aanvanng met de autoriteit van nie
mand minder dan die van Guido Cezelle 
(1850-1899) 
In zijn taalkundig maandblad Loquela 
(1881-1895) heeft Gezelle minutieus 
het gebruik en de herkomst van volks
gezegden en volkswoorden opgezocht 

en te boek gesteld 
Onder het woord ,,vlamende" (= vol, 
tot aan de rand gevuld) plaatst Cezelle 
de uitdrukking „vlamende land" / 
„vlaamde land" / vlande land" Zo Is, 
schrijft Cezelle, uit het woord „scha
men" het woord „schande" geboren 
Men mag aannemen dat een land wat 
„vlande" was, ook een „vlande" werd 
genoemd en dat meerdere van deze 
streken tesamen ,,vlanden" gingen he

ten of, met een tweede meervouds
vorm ,,vlanderen" (net zoals de woor
den „rad" / ,,raden", ,,raderen" en 
„blad" / „bladen", „bladeren") 
Het IS, nog altijd volgens Gezelle, onder 
invloed van het Frans dat de korte 'a' in 
„Vlanderen" tot de dubbele 'a' van 
,,Vlaanderen" is verschoven Ovengens, 
zo zegt Cezelle, worden in de oudere 
rijmkronieken alleen de woorden „Vlan-
der" en „Vlandren" aangehaald 

Op gezag van diegene wiens honderdste 
sterfjaar in 1999 in gans het Nederlands 
taalgebied een gloedvolle herdenking 
waard is, staat de naam van ons land 
voor een streek ,,die vlamende vol water 
staat, pleegt te staan of gestaan heeft" 
BIJ uitbreiding dus en allicht geldend 
voor de gehele Nederlanden land ge
wonnen op de zee 

Guido Van in, 
Brugge 

^ W E D E R W O O R D ^ 

FC De Ketjes 
Omwille van familiale redenen heb ik in 
1966 Brussel verlaten, maar des te beter 
begrijp ik de brief van Eddie Favoreel 
(WIJ, 7 november jl.) over de Vlaamse 
ontvolking van onze hoofdstad. Als vele, 
grotere steden, heeft zelfs Oostende tal 
van vervallen wijken. Dat begon al toen 
de Kortrijkse minister De Taeye met 
puike premies tienduizenden weglokte 
naar leeggelopen, verkavelde boerde
rijen. 

Het bouwbedrijf floreerde en moest 
goedkope werklieden aantrekken om de 
winst zo hoog mogelijk te maken. Was er 
in Brussel bv. geen VDB' Was er geen 
vriend-aannemer De Pauw? De aantrek
kelijke premie-De Taeye lokte bouwlus-
tigen als duizenden spreeuwen naar 
Vlaams-Brabant. Ook naar Vilvoorde, 
waar een reuze hoeve („Het Voor" za
liger) tot een reuzewijk verkaveld werd 
dank zij CVP-minister De Taeye. 
Ekonomie draait rond geld. Waar geld de 
god is bezwijken veel... Dus ook Brussel-
negentien werd leeg gelokt. Tussen deze 
uitgeweken Brusselaars zaten met alleen 
Walen, maar ook duizenden Ketjes en 
duizenden Brusselse verfranste Vlamin
gen. Op zeker ogenblik zagen VDB en 
konsoorten waar nog veel meer geld te 
rapen was. De eenmaking van Europa 
vroeg grote kantoorgebouwen en hoge 
torens! Ik herinner me nog de wijk Brus
selaan bv. het Ambiorixplantsoen. Bor-
gmon woonde er en Paul Beeckman, de 
student die in 1923 weggejaagd werd uit 
de Leuvense universiteit. Konden de Ket
jes verhinderen dat straat na straat moest 
gesloopt worden' Ik vraag het. „Hoe 
kunnen 'wetten' zoiets verhinderen'". 
Moeten de „ketjes" nu massaal „pes
simistisch" worden? Of moeten de 
Vlaamse regering en de Vlaamse mi
nisters uit Brussel (Grijp, Anciaux en de 
Vlaamse CVP-er voorzitter) met ingrij
pen ? Al was het maar door een premie toe 
te kennen aan de Vlaamse ambtenaren die 
m Brussel blijven wonen? 
Of moeten we massaal met duizenden 
auto's naar huis rijden om deels te ver
ongelukken? 

Ik beken het, Brusselse vriend Favoreel, 
maar zelfs een flinke premie kan me niet 
dwingen mijn gezinsplicht na te leven 

Jan E. Torfs, 
Oostende 

VRT: komt er wat 
van? 
Blijkbaar kwam eind oktober de Vlaamse 

regering tot een beter inzicht en keurde 

de naamsverandenng van BRTN naar 

VRT goed, in weerwil van bepaalde 
BRTN-opperhoofden (WIJ, 31 okt. jl). 
Een week later komt er verzet uit de 
Reyerslaan, stellend dat zoiets wat duur 
uitvalt in het vernieuwen van logo's al
lerhande, en dat met de „B" het image 
naar het buitenland gered is. 
„Truut in pakskes" zegt men in een of 
ander dialekt. Zoals R.Asmus terecht 
stelde m een recente bijdrage in WIJ, is 
dat liedje van te kostehjke naamwijziging 
afgezaagd; destijds heeft men toch van de 
vroegere BRT een BRTN gemaakt, mèt 
kosten' En het buitenlands imago: o.m. 
Duitsland en Zwitserland tonen er hun 
'regionaal' profiel (NDR, BR,DRS, 
RTSR...). Waarom wij met? Ovengens, 
toen het medium radio opkwam, heeft 
men in het toenmalige Belgique a papa er 
toch een NIR (Nationaal Instuut van de 
Radio) en INR op losgelaten. Geen 'B' te 
bespeuren aan beide kanten! En het 
imago naar het buitenland toen? 
VRT klinkt als een klok, en dat zal de 
Vlaamse identiteit in Europa verstevigen. 
Zeker wanneer bij VRT (en RTBf) en 
diverse overheidsinstanties nu eens werk 
gemaakt wordt van het restaureren van 
Studio 4, de radiokoncertzaal op het 
Flageyplem. Brussel heeft nood aan 
goede koncertzalen, èn als thuishaven 
voor het eigen omroepsorkest, dat nu her 
en der moet zwalpen, èn als image
building naar buiten uit. 

Herman A. O. Wilms, 
Vorst-Brussel 

Leidersstrijd 
Voorstellen alsof de Vlamingen altijd en 
spreekwoordelijk verdeeld zijn gaat met 
altijd op. Op een massa punten zijn zij het 
eens en gaan met altijd akkoord met wat 
hun leiders proklameren. Het heeft er dus 
véél van weg dat hier simpelweg een 
gevecht van leiders aan de gang is. Die het 
doelwit voorbijschiet (WIJ, 14 nov. jL). 
ledere leider zou moeten wakker worden 
als hij ziet dat er een groep mensen met 
akkoord is met iets. Zijn de eisen te 
scherp dan moeten die bijgeslepen wor
den. Dat IS de taak van leiders. Niet dat ze 
oorlog voeren tegen elke groep. 
Het zou voor iedereen zeer duidelijk 
moeten zijn dat een goede leider alleen 
die is, die alle memngen met elkaar kan 
verzoenen. Ook uitersten die onaan
vaardbaar lijken kunnen m een vorm 
gegoten worden zodat ze mm of meer 
aanvaardbaar worden. Een weliswaar 
zeer moeilijke taak, maar de moeite 
waard 

Het IS soms onthutsend om zien dat 
leiders een feitehjke toestand verwerpen 
en die met onder ogen willen zien. Ja, 

ophitsen om hun idee door te zetten. 
Waar zij later toch moeten inbinden. 
Er worden oeverloze ideologische dis-
kussies gevoerd om iets van geen enkele 
betekenis en dat de man in de straat 
volledig koud laat. Om de machtspositie 
van een leider recht te houden? 
Een diktatuur willen wij met maar wij zijn 
overstelpt van duizenden kleine diktators 
die elk een groep aanvoeren. Eén enkele 
diktator kan men gemakkelijk aan de dijk 
zetten, maar duizenden met. 
Wanneer krijgen wij een leider die de 
wind uit de zeilen neemt van de andere 
door alle standpunten te verenigen, de 
extremen te verzachten, andere menin
gen te respekteren en te streven voor het 
gemeenschappelijk doel' Zonder zich 
nodeloos uit te putten in stammenge
vechten onderling. 

Anders moeten wij besluiten dat inder
daad het onderhggende motief der ver
deeldheid het Ijveren is om de macht te 
hebben en de leider te zijn. En mets méér! 
Bedroevend! 

W. Degheldere, 
Brugge 

De Roover (1) 
Gelukkig brengt lezer R Lammens uit 
Hofstade ons op de hoogte van het feit 
dat Peter De Roover „namens het Vlaams 
Blok meedeed aan een panelgesprek van 
het weekblad Humo" (Wij, 31 okt. jl). 
Dat weten we dan ook weer. 
Maar ik heb nog veel meer horen ver
tellen van mensen die het ook met wisten. 
Het Vlaams Blok betaalt het abonnement 
van De Roover op 't Palheterke en een 
bediende van het Blok komt tweemaal 
per week de vuilnisbakken van De Roover 
buitenzetten. En De Roover zijn kapper, 
awel, die zijn schoonbroer zat in de klas 
naast Gerolf Dewmter. En Franas Van 
den Eynde, die bestaat eigenlijk niet, da's 
De Roover, maar dan verkleed. 
Voila, dat zijn nog eens feiten hé. 
En als er ook maar iets van dat alles of van 
de beweringen van lezer Lammens juist is, 
dan sluit ik mij aan bij diegenen die het 
onmiddellijke ontslag van De Roover 
eisen. 

Peter De Roover, 
Mortsel 

De Roover (2) 
't Kan brutaal khnken, maar lezer P. 
Lammens uit Hofstade zit fout in zijn 
bnef fWIJ, 31 okt jl) Inderdaad- „Wie 
de zaken op een njtje zet", zoals hij 
schnjft, moet eerst zorgen dat hij „de 
zaken" kent of weet, en met de menmg 

van enkele anderen verheffen tot waar
heden. 

E Lammens weet evengoed als ik dat Peter 
De Roover met namens een politieke 
partij sprak. Dat las hij zelf in 't Pal

heterke, blijkt uit zijn brief! 
PDR was door Humo uitgenodigd tot een 
debat met pohtici van diverse partijen, 
over de toekomst van België. Het Vlaams 
Blok was mét mtgenodigd omdat Lowie 
Tobback met het Blok met wenst te 
debatteren; een moedig demokraat, 
dus... 

Er was voor PDR geen enkele reden om 
met in te gaan op die uitnodiging. In
tegendeel: zo kon hij zijn mening, die van 
de WB, en dus die van het aktiefste deel 
van de met-partijpohtieke Vlaamse be
weging bekend maken in een tijdschrift 
waar daar maar zelden de gelegenheid toe 
bestaat. „Dergelijke uitnodiging sla ik 
nooit af". Integendeel, gelijk heeft ie! 

Johann VancoppenoUe, 
Sint-Truiden 

Destabilisatie 
In een radio-mterview op 14 nov. jl. 
kondigde CVP-voIksvertegenwoordiger 
Luc Willems, die nooit ver mt de buurt is 
als het erop aan komt een totahtaire wet 
op het getouw te zetten, dat hij van plan is 
om „mentale destabilisatie" (?!) bij de 
zogenaamde „sekten" strafbaar te stel
len. 

Na de imskleun van zijn anti-diskrum-
natie-wetsvoorstel beijvert dhr. Willems 
zich om terug m het zoiüicht te komen via 
een zoveelste aanslag op fundamentele 
grondwettelijke vnjheden. Het groteske 
van dit wetsvoorstel zal weldra bhjken 
wanneer „deskundigen" zich moeten mt-
spreken over wat onder deze met te 
vatten „hersenspoeling" moet verstaan 
worden. 

Eigenlijk moet men zich afvragen of 
„mentale destabdisatie" met datgene is 
wat toegeslagen heeft m de gedachten van 
sommige postmoderne pohtia. 

Walter Maes, 
Zwevegem 

PS De redaktie ontvangt graag bneven van lezers 
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheur
mand in De redaktie behoudt zich het necht voor 
bneven in te korten en persklaar te maken Bneven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schnjver ver
zoekt initialen te gebruiken 
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V anuit de federale Senaat werden op verzoek van 
de Organisatie Veiligheid en Samenwerking in 

Europa (OVSE) twee parlementsleden, waaronder 
Jan Loones, naar de federale republiek Joegoslavië 

gestuurd, als internationaal waarnemer. Een verslag. 

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

Drie november '96 was voor Klein-Joe-
goslavië zowel een dag van federale ver
kiezingen (Kamer van Volksvertegen
woordigers) als van lokale verkiezingen. 
De federale republiek Joegoslavië bestaat 
uit de republieken Servië en Montene
gro. 

Deel van Servië is ook de zeer moeilijke 
„autonome provincie" Kosovo. Kosovo 
is bewoond door 80 tot 90% Albanezen, 
zij hadden een boycot van de verkie
zingen afgekondigd. 

DE SERVISCHE REALITEIT 

Het bezoek aan Servië bood de par
lementsleden ook de gelegenheid om en
kele vooroordelen over Joegoslavië, en 
Servië in het bijzonder, te toetsen aan de 
werkelijkheid. 

De Serviërs hebben zich inderdaad, in de 
jongste Joegoslavië-katastrofe, alles be
halve netjes gedragen, en dragen het 
imago mee van aanstichter van het na-
tionaliteiten-konflikt, meteen ook dood
gravers van alle nationalismen. 
De vele gesprekken en kontakten hebben 
senator Loones nochtans een ernstige 
nuancering van dit beeld bijgebracht: 
Serviërs zijn geen duivels en de oorzaak 
van het Joegoslavië-drama ligt hoege
naamd niet enkel bij hen. 
Een tweede soort vaststellingen betreft de 
Joegoslavische en Servische samenleving 
zelf, bij ons nogal eens voorgesteld als 
ouderwets socialistisch, met bovendien 
een katastrofaal werkloosheidspercen
tage van 50%, en een gemiddeld na
tionaal inkomen van minder dan 1500 US 
dollars, daarmee zowat het allerlaagste 
van Europa. 

De socialistische regeringspartij, met de 
kommunist Milosevic aan het hoofd, is 
blijkbaar verantwoordelijk voor het me
rendeel van de Joegoslavische ongeluk
ken. 

Jan Loones: „Ter plaatse kon echter ook 

vastgesteld worden dat Beograd een in 

hoofdzaak verzorgde stad is, met prachtige 

lanen, een rijk toeristisch aanbod met 

vooral zeer veel, bovendien levendige, 

jeugd. 

De winkels bieden het breedst mogelijke 
aanbod, in een luxueuze omgeving. De 
geafficheerde prijzen doen enkel de vraag 
rijzen wie dan wel de kopers van die 
produkten mogen zijn. 
Zeer duidelijk is Joegoslavië de weg op 
aan het gaan van een duale maatschappij 
met zeer veel armen en enkele rijken, 
zonder een echte middenklasse. 
De Joegoslavische bevolking lijkt slechts 
te overleven door het bestaan van een 
zeer brede parallelle ekonomie, waarbij 
zowat iedereen een bij-job heeft en, bijna 
op zijn Vlaams, „zijn plan trekt". 
Of hoe een socialistische ekonomie ook 
onofficieel liberaal kan zijn." 

VAUDEVILLE 
De randvoorwaarden rond deze verkie
zingen waren allesbehalve netjes. De re
gerende socialisten van Milosevic be
heersten zowat alle media; TV en kran
ten. Aan de oppositie was een TV-op-
treden gegund op het ogenblik dat, in dit 
voetbalgek land, Rode Ster Belgrado zijn 
bekermatch tegen Barcelona speelde. 
Naast de regerende socialistische partij 
werd, voor de radikaal linksen en za
kenlui van het systeem (de „nouveaux 

met grote spandoeken, dwars over de weg 
gespannen, die ondubbelzinnig opriepen 
om te stemmen voor de regerende so
cialisten. 

En de burger mag zich er ook niet over 
opwinden dat hij bijvoorbeeld ook nog 

Jan Loones was 
waarnemer bij 

verkiezingen in 
Kiein-Joegosiavië 

riches"), een alternatief geboden door 
„JUL", notabene geleid door niemand 
minder dan Miriana Markovic, de echt
genote van president Slobodan Milo
sevic. Van een vaudeville gesproken. 
J. Loones: „In het voordeel van de groot

ste partij werd, duidelijk op ongrond

wettelijke wijze, de kieswet gewijzigd en 

de kiesomschrijvingen opgetrokken van 

10 tot 36, in een kiessysteem zonder 

apparentering van overschotstemmen. 

Er bleken tenslotte ook tal van moei
lijkheden te bestaan rond de kies-re-
gistratie, met bijvoorbeeld beschuldigin
gen rond gebruik van oude kieslijsten 
waar jongeren niet werden opgenomen, 
enz. 

In Kosovo was sprake van 25% niet-
geregistreerde kiezers. 
Kontrast met deze randvoorwaarden 
vormde dan wel weer de goede orga-
nistaie van de kiesverrichtingen zelf. 
Vandaar dat enkele internationale waar
nemers zich ook lieten verleiden om de 
verkiezingen op hun geheel als „free and 
fair" te beoordelen. In de kiesbureaus 
waren de verschillende partijen, inclusief 
de oppositiepartijen, massaal vertegen
woordigd. Overigens worden de kies
verrichtingen zelf, in tegenstelling tot ons 
systeem, volledig gedragen door de par
tijen." 

DE UITSLAG 

Een kiesdag strekt zich in Joegoslavië uit 

van 7 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds, 

in kiesbureaus die gemiddeld een dui

zendtal personen ontvangen, bovendien 

zonder stemplicht. Deze kiezer moet er 

dan wel bijnemen dat hij eerst door 

straten gereden is die o.m. versierd waren 

een kiesbrief heeft ontvangen voor zijn 
echtgenote die al vier jaar geleden over
leden is... 

De uiteindelijke uitslag houdt weinig ver
rassingen in: de regeerders van Slobodan 
Milosevic blijven aan het roer, met voor 
de plaatselijke verkiezingen nochtans een 

samenhang. 

Voor Joegoslavië worden de presidents
verkiezingen van 1997 zeer belangrijk. 
Algemeen wordt verwacht dat de huidige 
meerderheid eerst de bevoegdheden van 
deze president zal uitbreiden om dan zelf 
zijn kandidatuur te bevestigen. 

LEERRIJK 

J. Loones: „Een missie van internationale 

verkiezingswaarneming is voor een par

lementair steeds een les in demokratie. De 

kennismaking met het kiessysteem en de 

politieke sfeer in een land is hoe dan ook 

leerrijk. 

In de rand van het verkiezingsgebeuren 
had ik de gelegenheid om zeer inte
ressante kontakten te leggen. Er waren de 
parlementairen uit andere Europese lan
den; er waren de meewerkende ambas
sades, met een ambassadeur van België 
die werkelijk beschouwd kan worden als 
een Balkanexpert; er was tenslotte de 
kennismaking met de Servische tolk die 
perfekt Nederlands sprak, en overigens 
ook kan beschouwd worden als een wer
kelijk Vlaams ambassadeur in Servië: 
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RumniiJiiiftiui 
De krant Nedeijnl Telegraf (6 nov. j.l.) bracht een uitgebreid ..Inten/Ju" met de 
„Belgyskl senator Jan Luns" die als „posmatrac OEBS" (OVSE) de kiesverrichtingen 
bijwoonde. 

sterkere vertegenwoordiging voor de op
positiepartij vooral in de steden en ge
meenten. 

Van die oppositiepartijen valt vooral de 
winst op van de radikaal-rechtse Serven, 
die meteen 18% behalen, 
De oppositie-koalitie (Zajedno, wat sa

men betekent) vormde al bij al niet een 
echt bedreigend alternatief bij gebrek aan 

mr.Jelica Novakovic-Lopusina, Me
vrouw is vice lector Nederlands aan de 
universiteit van Beograd, en volop bezig 
met de voorbereiding van een kulturele 
week der Lage Landen in Belgrado. 
Het is goed dat Vlaanderen ook met dit 
boeiend gedeelte van Europa, waar het 
nationaliteiten-konflikt ons zoveel lessen 
heeft geleerd, kontakt houdt." 16 
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