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R
eeds bij het begin van het nieuwe schooljaar 

wees de VU erop dat het gemeentelijk 

basisonderwijs opgeslorpt dreigde te worden 

door de twee grote onderwijsnetten. Het was toen reeds 

duidelijk dat Vlaams minister van Onderwijs, Luc Van 

den Bossche (SP), een nieuw ontwerpdekreet op het 

basisonderwijs - het kleuter- en lager onderwijs -

klaarstoomde. 

Niet het parlement, laat staan de leerkrachten, 

werden daarbij betrokken. Van den Bossche presteerde 

het om een kompromis te bedingen met de 

,zuilgebonden' onderwijskoepels. Het resultaat is ernaar. 

Zo worden enkel de scholen die behoren tot het 

officiële net (ARGO-scholen) automatisch 

,vrijekeuzescholen', wat inhoudt dat slechts in die 

scholen het pluralisme wordt gewaarborgd. Een 

pluralistisch beheer hangt dus af van ,wie' het onderwijs 

inricht. Gesubsidieerde of vrije scholen hoeven immers 

geen plurahstisch karakter te bezitten. En slechts de 

gemeentelijke basisscholen die na 1 september 1997 

worden opgericht, kunnen vrijekeuzescholen worden. 

Het gemeentelijk basisonderwijs valt daardoor tussen 

twee stoelen. En omdat de vrije keuze per definitie met 

officiële scholen verbonden wordt, wordt ook de 

klassieke en zuilgebonden breuklijn tussen ,officieel' en 

,vrij' onderwijs onderstreept. Deze klassieke indeling valt 

ook af te lezen uit de voorziene financiering. Voortaan 

zou het vrij onderwijs een bedrag ontvangen dat 75% 

van de werkingskredieten van het officieel onderwijs 

bedraagt. 

Helemaal onbegrijpelijk is dat er in het 

ontwerpdekreet ook sprake is van een regelrechte 

diskriminatie. Zo zouden enkel vrije scholen leerlingen 

mogen weigeren op basis van ,onbetamelijke kriteria'. 

Wat daarmee wordt bedoeld, is niet duidelijk. Allicht 

willen de katolieke scholen al te veel migrantenkinderen 

of andere ,zwakkeren' het recht op onderwijs 

onthouden. 

Op die manier worden de katoHeke scholen 

,elitescholen', terwijl de minder begoeden naar het 

,gemeenteschooltje' worden gestuurd. Geen wonder dat 

de oppositiepartijen niet te spreken zijn over het 

ontwerpdekreet. Op initiatief van de VU dienden ze 

talrijke amendementen in. Karel De Gucht (VLD), Ludo 

Sannen (Agalev) en Kris Van Dijck (VU) stuurden de in 

wezen VU-amendementen voor advies naar de Raad van 

State. Eerst en vooral willen de oppositiepartijen dat 

iedere school het recht krijgt een vrijekeuzeschool te 

worden. In tweede instantie moet de financiering uitgaan 

van het gelijkheidsprincipe en niet vanuit een 

zuilgebonden ,wafeHjzerpohtiek'. Voor elke basisschool 

moet de financiering dan ook afhangen van objektieve 

kriteria. Tot slot mag geen enkele leerling worden 

geweigerd. En als er al daartoe kriteria worden 

opgesteld, dan moeten die voor elke school gelden. 

(evdc) 
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S inds de zaak-Dutroux losbarstte is in 
de persoon van de Waalse minister 

Jean-Pierre Grafé (PSC) het eerste po
litieke slachtoffer gevallen. Of de fe
derale premier Elio Di Rupo (PS) het
zelfde lot zal ondergaan is vandaag niet 
duidelijk, de dos
siers over hem 
stapelen zich op. 
Door het bela
chelijke kaatsspel 
tussen Hof van 
Cassatie en de 
bijzondere ka
merkommissie Is 
het op dit ogen
blik niet uit te maken hoe zwaarwichtig 
de nieuwe aanklachten wegen. Zeker Is 
dat het eerste dossier niet van die aard 
was om Di Rupo de laan uit te sturen. 
Het Is afwachten, toch blijven wij bij 
onze stelling dat een In opspraak ge
brachte minister tijdelijk moet terug
treden. Bulten het gewoel kan hij beter 
zijn verdediging voorbereiden, geeft hij 
de publieke opinie een teken van ernst 
en kunnen zijn kollega's verder regeren 
zonderde ballast van al dan niet kwalijke 
dossiers. 
Want het Is duidelijk dat de federale 
regering gebukt gaat onder de alles
behalve frisse adem van de affaires. 

Mijnenveld 
van miserie 

Bulten de regeringsnota over de de
politisering van de magistratuur wor
den nog nauwelijks initiatieven geno
men. Ook niet om de vaudeville tussen 
magistratuur en parlement te stoppen, 
noch om een einde te maken aan de 

open oorlog tus
sen de politiedien
sten, noch om Iets 
te doen aan het 
konfllkt rond de 
Grote Meren, noch 
aan de relatie met 
Zaïre zelf, over het 
sociaal overleg 
geen woord meer. 

De rare kronkel om postboden als tip
gevers voor de rijkswacht uit te testen 
mét goedkeuring van minister Vande 
Lanotte zegt hoe ver wij van huls zijn 
gesukkeld. 
De niet-aflatende stroom van affaires 
dreigt dit land in een bestuursvacuüm 
te storten, een zwart gat waarvan geen 
mens weet hoe diep het Is. Alvast bre
der dan de kloof waarover zoveel 
sprake. 
Wie In dit land beschikt nog over vol
doende gezag om het te lelden? Om 
het door dit mijnenveld van miseries te 
loodsen? Wij vrezen dat de wellicht 
goedbedoelde pogingen als de Staten-

Generaalen het Sinterklaasplan niet zul
len helpen om een einde te stellen aan 
de malaise die diep in de instellingen 
woekert. 
Want zeg nu zelf, al deze plannen heb
ben zo weinig om het lijf. Ze lossen iets 
op, maar laten de problemen funda
menteel onaangeroerd. Hier mogen 
achterpoortjes nog vijf jaar, daar blijft 
politieke dosering bij de samenstelling 
van een benoemings- en bevorderings
kollege gehandhaafd. Als een dag ver
gaderen het verbod van „giften aan 
studiediensten van politieke partijen" 
oplevert, dan is dat toch maar een 
mager beestje. 
Het lijkt wel alsof de dames en heren 
een neus naar de bevolking zetten. Zo 
geraakt men toch nooit uit de miserie! 
Ondertussen stapelen schandalen en 
blunders zich op: 1,2 miljoen Dassault-
geld voor de CVR het Gentse gerechts
hof laat zich kraken en bestelen, mi
nister Miet Smet (CVP) maakt van een 
Wase gemeente een toeristisch oord 
om het verbod op zondagswinkelen te 
omzeilen, de Boel-affaire klopt van 
geen kanten, enz... 
Dit land heeft dringend een goed be
stuur nodig, een leiding die moedig met 
de oude gewoonten breekt en de In
stellingen „op hun plaats zet". 

Want hoe verward de toestand ook is 
toch ontslaat hij de regering, de ge
westregeringen inbegrepen, niet om 
aan dagelijkse politiek te doen. Want 
het leven gaat verder en de afwezigheid 
van bestuur is een broedplaats voor nog 
meer kwaad. 
Ook de politieke partijen ontsnappen 
niet aan de malaise, toch blijft het hun 
taak om aan politiek te doen en de 
toekomst verder voor te bereiden. Om, 
eens deze nare tijd voorbij, weer volop 
tefunktioneren. 
Het Is niet onze zaak de Interne keuken 
van andere partijen te beoordelen. Het 
hoort ons wel toe partijbestuur en par
tijraad van de Volksunie te vragen om 
nu reeds de na-Dutroux-tijd voor te 
bereiden. Want ooit komt er een andere 
tijd, een periode waarin weer ruimte 
voor polltlek-voeren mogelijk wordt. 
Onderwerpen als de kwaliteit van het 
leven, de tewerkstelling, de staatsvor
ming zullen dan opnieuw bovenaan de 
agenda staan en een fatsoenlijk ant
woord vragen. Zij mogen niet het ter
rein van avonturiers worden, want de 
geschiedenis heeft geleerd dat zij wat 
graag hun rijk op mestvaalten bou
wen. 

Maurits van Uedekerke 



zangfeest 
Zoals bekend zal de muziekkapel van het 
VN} niet worden uitgenodigd op de 
eerstkomende editie van het 60ste Vlaams
nationaal Zangfeest. Het Algemeen 
Nederlands Zangverbond en haar Regie- en 
programmatiekommissie reageren daarmee 
op de incidenten die de VNJ-muziekkapel 
tijdens de jongste bedevaart heeft 
veroorzaakt. Nogal onbegrijpelijk is dat 

ook de muziekkapellen van WKS, Chiro 
en KSA niet worden uitgenodigd. Een 
aantal VU-jongeren uit Izegem vraagt zich 
af waarom deze muziekkapellen zo nodig 
moeten „meegestraft" worden. Ze wijzen 
erop dat WKS, Chiro en KSA niets te 
maken hebben met de incidenten waarin 
het VN] was betrokken. Een andere 
oplossing lag dan ook voor de hand. 

Nieuwe partij? 
Tijdens het ,Sinterklaaskonklaaf' over justitie werd beslist 
dat het slachtoffer voortaan kan gehoord worden, de 
dossiers Inkijken en onderzoeksdaden aanbevelen. De 
ouders van de verdwenen en vermoorde kinderen re
ageren gennatlgd positief. Paul Marchai Is niet tevreden. HIJ 
wenst geen strafvernnindering voor daders van bepaalde 
zware misdrijven. Aan de krant De Morgen verklaarde 
Marchai: „Ais de huidige politici het niet wlilen, moeten we 
het misschien maar zelf doen. Ik kan me niet vereen
zelvigen met één partij, dus waarom niet een nieuwe partij 
oprichten?" 

4 DOORDEWEEKS 4 

In een interwiew met het week
blad Humo hield Wlliy Ciaes zijn on
schuld staande in verband met de 
Agusta-affaire. Claes wentelde de 
schuld af op voormalig SP-adjunkt-se-
kretaris Luc Wallyn en gewezen SP-
penningmeester Etienne Mangé. Zl] 
zouden, aldus Claes, zonder zijn me
deweten, parallelle onderhandelingen 
met de Italiaanse helikopterbouwer 
hebben gevoerd. 

Etienne Mangé, die voor een 
konsultancy-bedrijf in het buitenland 
werkt, reageert schamper. Volgens 
hem past Claes een oude Chinese 
krijgsllsttoe: waarheid en leugen wor
den vermengd, zodat de aandacht van 
jezelf wordt afgewend. 

Mangé is alles behalve lief voor 
zijn vroegere partijgenoot. Hij noemt 
de gewezen NAVO-sekretarïs een haan 
zonder pluimen op een mesthoop 
waarvoor hij allicht zelf verantwoor
delijk is. 

Het Europees parlement en de 
Europese ministerraad zetten het licht 
op groen voor de wijziging van de 
ettllceringsrIchtlUn. De Belgische 
overheid mag voortaan van de pro
ducenten eisen dat etiketten op le
vensmiddelen in Vlaanderen in het Ne
derlands worden opgesteld. 

Minister-president Luc Van den 
Brande is de nieuwe voorzitter van de 
Vergadering van de Regio's van Europa 
(VRE). Van den Brande was de enige 
kandidaat. De VRE telt 287 leden uit 23 
Europese landen. 

Volgens Europarlementslid en 
voorzitter van de Europese Volkspartij 
(EVP), WlifHed Martens, moeten alle 
Europarlementsleden hetzelfde loon 
krijgen, terwijl de forfaitaire reisver
goedingen zouden worden afgeschaft. 
Naast tal van vergoedingen krijgen Eu
roparlementsleden een basisloon uit
betaald door de parlementen van de 
lidstaten waarin ze verkozen zijn. Dat 
basisloon verschilt van land tot land. 

' " De voorzitter van het Vlaams 
pariement, Norbert De Batselier, wil 
het federale Rekenhof opsplitsen in 
een Nedertandstalige en Franstalige 
kamer Elk zouden ze bevoegd zijn voor 
hun eigen deelstaat. Gezamenlijk zou
den ze eventueel federale en Brusselse 
aangelegenheden kunnen behande
len. 

CRAFE 

]ean-Pierre Grafé (PSC) heeft als lid van 
de Waalse gewestregering en de Franse 
gemeenschapsregering ontslag genomen. 
Alsnog blijft de 64-jarige Grafé aan als 
parlementslid. Grafé nam ontslag nog 
voor Cassatie een rapport over hem aan 
de Franse gemeenschapsraad en het Waals 
parlement overhandigde. Voor Grafé 
mocht ,de derde weg' niet baten. De 
aanhoudende druk werd te groot. 
Het dossier tegen hem blijkt immers 
zwaarder te zijn dan tegen federaal vice-
premier Elio Di Rupo. In niet minder dan 
veertien zedenzaken wordt de naam van 
Grafé genoemd. Door de partijtop werd 
hij dan ook niet langer gesteund. 

ELIO Di RUPO 
Op het ogenblik van dit schrijven blijft 
het lot van vice-premier Elio Di Rupo (PS) 
onzeker. Alleszins heeft de Belgische po
litieke- en vooral gerechtelijke wereld 
zich behoorlijk belachelijk gemaakt. 
Op 18 november 1996 maakt de Brus
selse procureur-generaal, André Van Ou-

denhove, een ,dossier-Di Rupo' over aan 
de kamer van volksvertegenwoordigers. 
Er wordt een speciale kommissie op
gericht om te beslissen of de federale 
minister van Ekonomische Zaken al dan 
niet voor ondervraging naar Cassatie 
wordt doorverwezen. Indien wel, moet 
Di Rupo ontslag nemen. Indien niet, kan 
hij aanblijven. Uiteindelijk kiest de kom
missie voor ,de derde weg'. Het dossier is 
niet zwaarwichtig genoeg. Cassatie moet 
zijn werk overdoen en Di Rupo blijft op 
post. 

Op 4 december 1996 bezorgt het Brussels 
parket nieuwe onderzoeksgegevens aan 
de kamer. In een brief wijst Cassatie erop 
dat ,dossier nr.2' aan ,dossier nr.l' wordt 

toegevoegd. Daaruit verstaan de kom-
missieleden dat ,dossier nr.2' best on
geopend naar Cassatie wordt terugge
stuurd. 

Op maandag 9 december maakt Cassatie 
andermaal ,dossier nr.2' over aan de 
kommissieleden. Zij hebben de bood
schap van Cassatie ,niet begrepen'. Vol
gens de wet moesten de kommissieleden 
het bijkomend dossier wél inkijken. Cas
satie roept daarom een procedurefout in. 
Terug naar af dus. Intussen wordt Di 
Rupo niet eens ondervraagd. 
Maandagavond 9 december buigen de 
verbolgen kommissieleden zich over het 
bijkomend dossier. In de loop van de 
avond raakt bekend dat een derde dossier 
op komst is. De kamerleden worden 
helemaal ,tureluur'. Wanneer ze het 
derde dossier opvragen, blijkt dit ,nog in 
de kluis te zitten'. De kamerleden vragen 
dat Van Oudenhove tekst en uitleg komt 
geven. Deze antwoordt dat het ,dossier 
nr. 3' nog niet volledig is. Daarop wordt 
de procureur-generaal van het Hof van 
Cassatie, Eliane Liekendael ontboden. De 
kamerleden willen van haar horen welke 
procedure ze nu moeten volgen... 

DOSSIER NR. 1 
Natuurlijk rijst de vraag welke gegevens 
in de dossiers werden opgenomen. Dos
sier nr. 1 bevat bedenkelijke verkaringen 
van de fantast Olivier Trusgnach, die op 
dat moment wordt ondervraagd over een 
diefstal. Hij werd door Brusselse rijks
wachters onder druk gezet om gegevens 
te verlenen over ,seksuele kontakten tus
sen Di Rupo en een minderjarige'. In ruil 
zou zijn zaak ,worden geseponeerd'. 
Slechts na drie ondervragingen verklaart 
Trusgnach dat hij seksuele kontakten had 
met Di Rupo op het moment dat hij 
vijftien jaar was. 
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Dl Rupo kan 

beginnen aan 

een dossier

verzameling. 

Niet toevallig kwam de Brusselse rijks
wacht bij Trusgnach terecht. Zijn naam, 
samen met de namen van Di Rupo en 
Grafé, stond vermeld in het dubieuze 
,rapport d'information concernant les ac-
tivités de personnes dans Ie nüheu pe
dophile et homosexuelle', opgemaakt 
door de BOB van Brussel, in september 
1995, op basis van verklaringen van een 
zekere T., prostitué en tevens verdacht 
van diefstal. Ook zijn zaak zou worden 
geseponeerd indien hij belastende ge
gevens zou verlenen over Di Rupo. 

MADAME BASTIEN 
Dossier nr. 2 bevat, naast gegevens ko
mende uit het Brusselse homo- en pros
titutiemilieu aan het Fontenasplein, een 
aantal ,anonieme' getuigen. Deze getui
genissen werden aan de ,groene telefoon' 
overgemaakt, destijds door onderzoeks
rechter Bourlet opgericht om meer ver
klaringen te verkrijgen over de zaak-
Dutroux. 

Ook Margueritte Bastien speelt een rol in 
het bijkomend dossier. Op 19 november 
1996 overhandigt Bastien, behorend tot 
het extreem-rechtse Front Nouveau de 
Belgique, een videokassette aan kamer
voorzitter Raymond Langendries. Lan-
gendries bezorgt de kassette aan raads
heer Francis Fischer van het Hof van 
Cassatie. 

Bastien was reeds in 1995 in het bezit van 
de kassette. Daarop staan beelden van 
,seksfuiven in het Brussels homomiUeu'. 
Merkwaardig is dat Di Rupo volgens de 
laatste gegevens niet eens valt te her
kennen. Het is er Bastien vooral om te 
doen wraak te nemen op een zekere Luc 

Michel, voorzitter van de Parti Com
munautaire National en ex-partijgenoot 
van Bastien. Hoe dan ook, madame Bas
tien hoopt dat de videokassette kan bij
dragen „tot het opdoeken van het Bel
gisch pedofielen-estabhshment", zo ver
klaarde ze in de kamer, eraan toevoegend 
dat men in ons land „tegelijk pedofiel en 
politikus kan zijn." 

EXTREEM-RECHTS 
Margueritte Bastien is geen onbekende in 
het Brussels extreem-rechtse milieu, noch 
in rijkswacht- en gerechtelijke kringen. 
Ze houdt er bovendien een op zijn minst 
eigenaardige politieke en professionele 
levenswandel op na, terwijl ook haar 
privé-leven niet onbesproken is. 
Als studente hield Bastien er kommu-
nistische ideeën op na en kwam ze als 
feministe op voor de belangen van les
biennes. Nadien sluit ze aan bij de PS, 
later bij de PRL. Dergelijk engagement 
stelt haar in staat om eerst subsituut te 
worden, later rechter, nog later auditeur 
bij het Hof van Beroep. Ze gaf bovendien 
les aan de politieschool en is gewezen 

12 december 1996 



se non è vero... 
De VLD-senaatsfraktie heeft het zoeken naar haar rol 
eventjes onderbroken om zichzelf voor te stellen in een 
'glamour-boekje'. De VLD-fraktie telt zoals geweten 10 
senatoren en die krijgen allemaal twee stevige bladzijden 
in - de kostelijke - vierkleurendruk. Eén exemplaar kost 
om en bij de 150 fr., er zouden 4.000 zulke boekjes 
gedrukt zijn. 
Waarom moet er zo een dure brochure worden uit
gebracht die in feite toch betaald is door de gemeen
schap? Dat vroeg ook de VLD zich af en zij Iaat oude 
bekende Hugo Coveliers één en ander verantwoorden. 
„'Onbekend is onbemind' luidt een aloude wijsheid, ook 

de Senaat ontsnapt hier niet aan. (...) Deze brochure is 
dan ook een poging om de senaatsfraktie van de VLD (...) 
aan de geïnteresseerde burger voor te stellen." 
Om kort te gaan: de meeste senatoren, dus ook die van 
de VLD, zijn sinds de jongste staatshervorming van haar 
noch pluim gekend en komen, wat betreft media-
aandacht betreft, nog niet aan de knieën van hun 
kollega's in de kamer. En daarom heeft een rijke partij als 
de VLD besloten haar senatoren te sussen met een mooie 
uitgave. 
Wie die senatoren echt zijn komen we overigens toch niet 
te weten. Het jargon van de reklamejongens zegt bv. over 
Stef Goris: „Elke vorm van belangenvermenging waar 
overheidsgeld mee gemoeid is, pakt hij onverbiddelijk 

aan." Dat hij dat inderdaad doet mocht blijken uit het 
feit dat onlangs in het nieuws kwam omdat hij een boete 
van 300.000 fr. had trachten 'te regelen'. 

Over het verleden van Hugo Coveliers wordt gemaks
halve de spons gehaald: alleen in zijn CV'tje lezen we, 
weggepropt tussen de rest, dat hij voorzitter was van de 
VU-fraktie in de Kamer. De VLD moet wel tevreden zijn 
met deze man: „Het onderzoek inzake een aantal hete 
politieke hangijzers (...) waren de terreinen waar Co
veliers zich een stevige reputatie had opgebouwd." Wie 
het zich herinnert: de gewezen VU'er was zijn oude partij 
te vlug af bij het binnenhalen van het laatste Vlaamse zitje 
in de Senaat. 
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officier van de gerechtelijke politie. In 
1995 zou ze zichzelf hebben aangeboden 
bij het Vlaams Blok, maar omdat ze, 
indien verkozen, een deel van haar par
lementaire wedde zou moeten afstaan, 
richtte ze zich tot het Front National. Ze 
werd verkozen, kwam enkele maanden 
later in onmin met de partij en richtte 
daarom een eigen partij op. Het is deze 
madame Bastien die nu uithaalt naar 
korrupte en pedofiele politici en de ma
gistraten van het Hof van Cassatie - naar 
eigen zeggen de enige nog resterende 
,zuiveren'- van de nodige onderzoeks
gegevens voorziet. 

Het geval Bastien doet eens te meer 
vermoeden dat de affaire-Di Rupo ver
band houdt met machinaties vanuit het 
extreem-rechtse milieu, bijgestaan door 
de Brusselse rijkswacht. Het vermoeden 
rijst dat Di Rupo als afleidingsmaneuver 
moet dienen, niet enkel voor afreke
ningen binnen het extreem-rechtse mi
lieu, maar ook om de inbreng van ex
treem-rechts in de affaire-Dutroux te 
verdoezelen. Dat de rijkswacht en allicht 
ook de gerechtelijke wereld de regering in 
het algemeen en Di Rupo in het biezonder 
,een hak kan zetten' is mooi meege
nomen. Alleszins raakt de affaire-Du
troux intussen niet opgehelderd. Wie 
weet, is het reeds te laat. De Bende van 
Nijvel in gedachten zou het niet de eerste 
keer zijn dat zoiets in ons land voorvalt. 

KELCHTERMANS 
De krant Het Laatse Nieuws heeft het 
arrest van de Raad van State van 1991 in 
verband met het milieuboxendossier of 
de zdiiik-Kelchtertnans ingekeken. Het ar
rest is bikkelhard. Volgens de Raad van 
State werd zonder aanwijsbaar objektief 
motief het bedrijf Plascobel bevoordeeld. 
Kelchtermans (CVP) ging ook resoluut in 
tegen het advies van zijn administratie en 
van de toenmalige voorzitter van de 
Vlaamse regering en partijgenoot 
Gaston Geens. Kelchtermans werd ook 
gewaarschuwd voor de zware gevolgen 
die zijn beslissing kon teweegbrengen. 
Intussen onthulde het Hoog Komitee van 
Toezicht dat de CVP in 1987 1,2 miljoen 
van de Franse vliegtuigbouwer Dassault 
heeft ontvangen... 

UITIMODIGiNG 
Zaterdag jl. nodigde kamervoorzitter 
Raymond Langendries (PSC) de voor
zitters van de demokratische partijen uit 
om te onderhandelen over een ,nieuwe 
politieke kuituur', de Groenen gingen 
niet op de uitnodiging in. De VU deed dat 
wel. Elke partijvoorzitter mocht zich la
ten begeleiden door een ,wijze'. Bert 

Anciaux opteerde voor Nelly Maes. 

Na afloop bleek Anciaux ,gematigd po
sitief'. Vast staat dat giften aan studie

diensten van partijen zullen verboden 
worden. Nieuwe initiatieven zullen ook 
in het parlement worden besproken. 
Voor wat de konkrete voorstellen betreft, 
zouden ook wisselmeerderheden tot 
stand kunnen komen. „In feite", aldus 
Bert Anciaux, „houdt dit een gezamen
lijke kompromis in, wat meteen een kon-
sensus wordt van diegenen die het minst 
ver willen gaan." 

BETOGING 
De studenten van de Antwerpse Karel de 

Grote Hogeschool zijn niet te spreken 

over de ,blinde besparingswoede' van de 
Vlaamse overheid. Op 1 januari 1997 
zouden een kwart van de docenten van 
het departement Beeldende Kunst ont
slagen worden. Daardoor komt de kwa
liteit van het kunstonderwijs in het ge
drang. 

De studenten roepen iedereen op don
derdag 12 december te gaan betogen. 
Plaats van afspraak: kiosk, Albert-Park 
Antwerpen, om 9 u.30. 

Postbode 
krijgt 
Sherlock 
Holmes-
allures. 

De regering had 6 december uitgekozen om haar 
plannen rond de hervorming van Justitie 

kenbaar te maken. De Sint bracht heel wat pakjes mee, 
maar die bleken na het openen van de 

geschenkverpakking, niet allemaal even fraai. 

Na de witte mars 
De protestakties van de bevolking na het 
spaghettl-arrest, uitgemond In een mas
sale witte mars op Brussel, hebben hun 
eerste vruchten afgeworpen. Afgelopen 
vrijdag, op Sinterklaasdag, kwam de fe
derale regering naar buiten met een aan
tal ontwerpen voor de hervorming van 
Justitie. De ploeg van Dehaene heeft het 
'kloppen op de deur' gehoord én er ook 
gehoor aan gegeven. Ais de ontwerpen 
ook de instemming van het parlement 
mogen wegdragen, kunnen ze uitgevoerd 
worden. 
Het Slnterklaasptan stelt, zoals gevraagd 
door de ouders van de vermoorde en 
vermiste meisjes, het slachtoffer van mis
drijven centraal. Sommige maatregelen, 
zoals bv. de mogelijkheid dat de bur
gerlijke partij het strafdossier even gron
dig kan raadplegen als de verdachte, zijn 
de logika zelve en hadden daarom al veel 
vroeger aandacht verdiend. Andere voor
stellen, zoals het aanpassen van de voor
waardelijke invrijheidsstelling (VI), zijn dan 
weer niet zo voor de hand liggend. Zo zou 
het slachtoffer in de toekomst kunnen 
worden gehoord wanneer de dader van 
het misdrijf aanspraak maakt op een Vl. 
Binnenkort is het overigens niet meer de 
minister van Justitie die beslist over de VI, 
maar de de zgn. 'strafuitvoeringsrecht-
banken' binnen de Hoven van Beroep. In 
de toekomst bepalen kommissies, samen
gesteld uit rechters en specialisten, wie 
wel en wie met In aanmerking komt voor 
een VI. 
De regering zal ook maatregeien treffen 

om komaf te maken met de polltie-oor-
log. Een mooi staaltje daarvan was zeer 
recent nog in het nieuws door de be
kendmaking dat de rijkswacht van o.a. 
Tienen postbodes inschakelde ais een 
soort van veredelde burgerwacht die de 
taak van de gemeentepolitie overnam. 
Een daartoe samengestelde kommissie zal 
het probleem moeten onderzoeken en 
ten laatste op 1 juni 1997 met voorstellen 
op de proppen komen. Als een soort van 
voorlopige maatregelen kreeg o.a. het 
Hoog Komité van Toezicht een onder
komen bij de gerechtelijke politie (CP) en 
zuilen CP en rijkswacht meer onderschei
den taken krijgen. 
Tot slot wil het Sinterklaasplan ook een 
einde stellen aan de politieke benoeming 
van de magistratuur. Daarbij wordt veel 
verwacht van een nog op te richten 'Be-
noemings- en Bevorderingskollege', dat 
zal instaan voor aanwerving en bevor
dering van en kontrole op magistraten 
Sommige funkties, die nu nog een le
venslang inkomen betekenen, zullen wor
den afgebakend in tijd. 
„Kan een regering op één halve 'pak-
Jesdag' rechttrekken wat gedurende de
cennia lang scheef liep?" was de vraag die 
Dehaene gemakshalve beantwoordde 
nog voor ze hardop gesteld was. Niet 
alleen door de pers, maar ook door de 
prokureur-generaal van het Hof van Kas-
satie Eliane Liekendael. Deze had in een 
brief, die onder meer bIJ koning Albert in 
de bus viel, in naam van het hoogste 
rechtskoilege van België nogmaals haar 

waarschuwend vingertje opgestoken 
richting politiek. In het schrijven vroeg ze 
dat het Hof van Kassatie betrokken zou 
worden bij de hervormingen van de re
gering. Liekendaeis bede werd niet ver
hoord: Dehaene verzekerde dat de maat
regelen 'niet geïmproviseerd' waren, dat 
overleg niet uitgesloten was, maar dat 
'leder binnen zijn eigen domein moet 
blijven'. De politiek als wetgever dus en de 
rechtelijke macht als de toezlchter op de 
naleving van die wetten. 
De doelstellingen van de regering mogen 
dan al zeer nobel zijn, er blijven vraag
tekens bij de ontwerpen. Zo zijn er geen 
maatregelen getroffen om de gerech
telijke achterstand weg te werken en is 
het ook onwaarschijnlijk dat de politieke 
benoemingen in de magistratuur binnen
kort met wortel en tak zullen zijn uit
geroeid. Het nieuwe 'Benoemings- en Be
vorderingskollege' moet immers eerst 
nog worden samengesteld en dat zal ge
beuren ... door de Senaat. Het laat zich 
raden dat het nieuwe kollege met de 
meeste 'omzichtigheid' zal worden be
handeld In de reflektiekamer. 
In tweede rangorde blijft het de minister 
die beslist of een kandidaat al dan niet zal 
worden aangesteld. Zelfs wanneer de le
den van het kollege unaniem één kan
didaat voordragen, behoudt de minister 
toch een soort vetorecht. Heerst in het 
kollege geen unanimiteit dan mag de 
minister kiezen uit de drie beste kan
didaten. Tot slot blijft er voor de 'plaats
vervangende rechters', advokaten die af 
en toe een 'interim-opdracht' als ma
gistraat doen, een achterpoortje open. 
Voor hen bestaat de mogelijkheid om tot 
5 jaar na het in voege treden van de wet 
een benoeming te krijgen zonder eerst 
geslaagd te zijn in een examen. 
Beide 'tekortkomingen' in het systeem 
zijn niet alleen opgemert<t door de Na
tionale Unie van Magistraten, maar zeer 
zeker ook door de oppositie. En het is juist 
die laatste die mee zal moeten zorgen 
voor de wijziging van het betreffende 
grondwetsartikel. 

(gv) 
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stof tot spreken 
Voor een allerlaatste keer komen wij terug 
op het probleem van de 'Trachemys 
scripta elegans' oftewel de 
roodwangwaterschildpadden. Twee weken 
geleden meldden wij reeds dat VLD-
kamerlid Rik Daems zich vragen stelde 
over de invoer van deze beesten onder 
meer omdat ze kinderen ernstig kunnen 
verminken. In zijn antwoord onderkent 

federaal minister van Landbouw, Karel 
Pinxten de problematiek. Gezien de 
binnengrenzen van de EU open zijn, heeft 

een invoerverbod voor alleen België geen 
zin. Maar een nieuwe EG-verordening, die 
in 1997 in werking treedt, zou wel heil 
kunnen brengen: voor dieren die grote 
kans hebben op sterven bij vervoer of in 
gevangenschap of waarvan de introduktie 
in een ander milieu een ekologische 
bedreiging vormt, zou een invoerverbod 
kunnen gelden. Dus ook voor onze kleine 
watervriendjes. 

^ WETSTRAAT • 

H et charisma en de spontaniteit van Bert Anciaux 
leidt tot ruime media-aandacht. ,Bert' is zo'n 

beetje de Kennedy van de ,Vlaanders'. Anciaux-
junior is bovendien een erg bedrijvig en 

geëngageerd senator. Een l<ennismal<ing. 

Anciaux 
als senator 

Bert Anciaux is allicht de meest bedrijvige 
senator in een overigens slaapwiegende, 
konservatieve en unitaristische instelling 
als de Belgische senaat. Grofweg hebben 
zijn senatoriële aktiviteiten betrekking op 
vier temata. Eerst en vooral is er het 
kommunautaire. Meerdere malen voelde 
Anciaux de bevoegde ministers aan de 
tand over het respekt voor de Neder
landse taal, hier en in Europa, en over een 
gelijke verhouding van het aantal Ne-
derlandstaligen en Franstaligen op fe
deraal- en op Brussels niveau. 

FRAUDE 

Niet zelden worden de kommunautaire 
standpunten gekombineerd met een so-
ciaal-demokratische bewogenheid. De 
beschermmg van minderheden en so
ciaal-zwakkeren als woonwagenbewo
ners, gehandikapten en de uitgestotenen 

van een op winst gerichte maatschappij 
staat daarbij centraal. Daartegenover he
kelt Anciaux de talrijke voorkeursbehan
delingen van parlementsleden, de kost
prijs die de Belgische staat moet betalen 
voor de huisvesting van Euro-ambtena
ren en de welig tierende fraude. Daarover 
mogen alvast niet al te veel vragen wor
den gesteld. Senaatsvoorzitter Frank 
Swaelen (CVP) verbood Anciaux Jus
titieminister De Clerck aan de tand te 
voelen over de KB Lux-affaire. 

PACIFIST 

Als bewogen pacifist trekt Anciaux hard 
van leer tegen de wapenhandel. Hij ont
waarde een intensieve wapenhandel tus
sen België en Indonesië en ontdekte het 
vervoer van Duits plutonium via Oos
tende naar Schotland. Zijn akties maken 
hem niet geliefd bij de door de Belgische 

Anciaux hamert op een meer 
menselijke benadering in de politiële. 

overheid gesteunde wapenlobby. Anciaux 
mocht zelf ondervinden hoe hij hard
handig werd aangepakt op een nochtans 
vreedzame betoging tegen de ACEA-wa-
penbeurs in Brussel. 

VOLKSNATIONALISME 

Steeds nadrukkelijker begeeft Anciaux 
zich op het internationale terrein. De 
bescherming van volkerenrechten ont
snapt daarbij geenszins aan zijn aandacht. 
Zo vroeg Anciaux aan Buitenlandmi
nister Eric Derycke (SP) wat meer oog te 
hebben voor de volkerenrechten en het 
volksnationalistisch denken. 
Internationale rapporten tonen immers 
aan dat de invloed van supermachten op 
konfliktbeheersing taant. Dat heeft voor
namelijk vandoen met toenemende re
gionale konflikten, als gevolg van de 
kunstmatige vereniging van rechteloze 

Sinds jaar en dag zet Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroeke zich onver
bloemd in voor de bestrijding van de 
hormonenmaffia. Zijn inspanningen kre
gen navolging. Onlangs nog, tijdens de 
persvoorstelling van het boek i-let Vlees is 
zwak loofde Vandemeulebroeke de wet
telijke inspanningen die de federale re
gering terzake opbracht 
Maar, tussen wet en praktijk gaapt niet 
zelden een diepe kloof. Juist daarom is het 
van het allergrootste belang dat wetten 
ook toegepast kunnen worden. Om de 
hormonenmaffia te bestrijden dienen dan 
ook voldoende middelen en mankracht 
voorhanden te zijn. Vandemeulebroeke 
kloeg het gebrek aan middelen en man
kracht aan. Anderhalve maand na zijn 
aanklacht blijkt dat de federale regenng 
niet minder dan 200 miljoen van de IVK-
begroting naar de schatkist zal afromen. 
Het Instituut voor Veterinaire Keuring, dat 
vleeskeuringen in slachthuizen en land
bouwbedrijven organiseert en uitvoert. 

Jaak Vandemeulebroeke: „Zouden de 
keurgelden niet beter worden aangewend 

vooreen veilige voedselproduktie"? 

kampt sinds lang met een nijpende des
interesse vanwege de federale overheid. 
In 1981 voorzag men een personeels
kader van 460 ambtenaren, vandaag zijn 
dat er nog 125. Oorspronkelijk werd de 

Veilig voedsel 
iVK-begroting op 200 fr. miljard geraamd. 
In 1990 .noopten' bespanngen tot het 
doorsluizen van 800 mijloen fr. naar de 
schatkist, in 1995 kwam daar nog eens 60 
mijloen fr. bij. Nu het hormonendossier 
uit de belangstelling is verdwenen, schijnt 
de federale regering het zich te veroor
loven om daarbovenop 200 miljoen fr. 
keurgelden ten bate van de shatiklst af te 
romen. 
Aan de bevoegde ministers Herman Van 
Rompuy en Marcel Colla en aan premier 
Jean-Luc Dehaene vraagt Vandemeule
broeke of zijn bekomen Informatie Juist is 
en zo ja of de regering deze operatie dan 
zou willen verantwoorden. 
„Bent uja dan neen van oordeel" vraagt 
Vandemeulebroeke de gezagsdragers, 
„of de keurgelden niet beter zouden wor
den aangewend voor het doel waarvoor 
ze eigenlijk dienen' de financiering van 
een dienst dat ons een veilige voed
selproduktie waarborgt?" 

(evdc) 
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volkeren binnen overkoepelende staats
grenzen. 

Wie het opneemt voor de zwakkeren, 
zoals pater Fons dat deed voor de Gu
atemalteekse boeren, wordt niet zelden 
met medeweten van de hoogste politieke 
instanties vermoord. Anciaux vraagt met 
klem dat de Belgische overheid eindelijk 
de Guatemaalse regering onder druk zou 
zetten teneinde de schuldigen aan te 
wijzen. 

MENSELIJK LEED 

In tal van verklarmgen pleit Anciaux voor 
een meer menselijke benadering in de 
politiek. De recente schandalen hebben 
aangetoond hoe een bureaukratisch en 
log systeem, te vaak bemand door hoog
hartige en weinig inlevende magistraten, 
ambtenaren en politiediensten, het res
pekt voor de burger verwaarlozen. 
Niet zelden worden juist de goedgelovige 
slachtoffers, die nog vertrouwen hebben 
in de overheidsinstellingen, onwetend ge
houden en met hun vragen, eisen en 
problemen van het kastje naar de muur 
gestuurd. Het lange wachten, de on
zekerheid, de desinformatie en het feit 
dat overheidsinstellingen niet langer 
funktioneel werken, laat staan de burger 
geborgenheid en rechtvaardigheid kun
nen bieden, leiden tot onnoemelijk men
selijk leed. 

In dat verband boog Anciaux zich recent 
over het probleem van de legalisering van 
huwelijken. Zij die ,uit liefde' een hu
welijk willen sluiten met een vreemdeling 
en dat op wettelijke wijze willen laten 
afhandelen, ondervinden de grootste 
moeilijkheden om hun partner het land 
binnen te krijgen of hun buitenlands 
huwelijk hier te laten registreren. De 
ambassades kunnen de ,overlast' niet aan. 
De minister van Binnenlandse Zaken 
schuift ,het probleem' door naar de Pro-
kureur des Konings. Die acht zich op zijn 
beurt niet bevoegd, waarna het dossier 
naar Binnenlandse Zaken terugkeert, ter
wijl BZ zich niet wil uitspreken omdat de 
huwelijksakte nog niet is gelegaliseerd... 
door de burgerlijke stand van de ge
meente die eerst een arbeidsvergunning 
wil zien, waarna de minister van Arbeid 
zich moet uitspreken, terwijl deze zich 
niet bevoegd acht, omdat de mmister van 
BZ... En zo gaat dat meer dan twee jaar 
door tot één van beide partners een 
inzinking nabij is of voldoende geld heeft 
vergaard om malafide privé-organisaties 
in te schakelen die man- of vrouwlief met 
het grootste gemak illegaal binnensmok
kelen. 

Of hoe een onmenselijk en dysfunk-
tionele administratie slechts de illegaliteit 
versterkt en het overheidsgezag in vraag 
stelt. 

(evdc) 
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VS leveren 
werelclwUd helft 

wapens 
^ L A N D U I T ^ 

Meer en meer wordt duidelijk dat het 
uitblijven van hulpverlening voor vluch
telingen in het gebied van de Grote 
Meren geen toeval is. In diplomatieke 
kringen wijst men op de verantwoor
delijkheid van de Verenigde Staten, die er 
klaarblijkelijk veel voor over hebben dat 
de diplomatieke impasse die duizenden 
slachtoffers maakt zolang mogelijk aan
sleept. Het is een weinig fraaie vast
stelling voor de demokratische super
macht. Maar in diplomatieke kringen 
begrijpelijk: op het internationale forum 
laat iedereen zich door eigenbelangen 
inspireren. Een overzicht van de bevoor
rechte partners voor de Amerikaanse wa
penhandel leert waar de Amerikaanse 
belangen hggen. 

TOP 5 

Wereldwijd vertoont de wapenhandel de 
jongste jaren een dalende trend. Twee
entwintig miljard dollar, of een slordige 
680 miljard frank. Voor dat bedrag wer
den in 1994 wapens verhandeld. Een 
reusachtig kapitaal? Ja, maar niettemin 
hefst 73 procent minder dan in 1984, het 
rekordjaar voor de wapenhandel met 83 
miljard dollar. De wereld zag er toen 
natuurlijk anders uit: dat jaar was het 
hoogtepunt van de wapenwedloop tussen 
het vrije demokratische Westen en de 
landen van het Warschaupakt, beide kam
pen met hun ideologische aanhangsels in 
de Derde Wereld. 

In 1994 exporteerden 53 uitvoerende 
staten hun wapentuig naar 99 invoerende 
landen. Opmerkelijk is dat slechts vier 
„ontwikkelde" landen geen wapens uit
voerden; IJsland, Ierland, Luxemburg en 
Nieuw-Zeeland. De tien grootste wa-
penleveranciers van '94 waren, China 
uitgezonderd, allemaal „ontwikkelde" 
landen. Die tien groothandelaars ver
deelden 93% van de totale koek onder 
elkaar. De top 5, respektievelijk de Ver
enigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, 
Rusland, China en Frankrijk, leverden 

En binnen die top 5 bekleden de VS nog 
eens een superdominante positie. De VS 
leverden in '94 56% van de totale wa
penhandel: 12,4 miljard dollar (384 mil
jard frank). Ter vergelijking: in dat jaar 
voerde België voor 30 miljoen dollar of 
930 miljoen frank uit. Nochtans vertoont 
de wapenexport van de VS het voorbije 
decennium een steeds dalende trend, met 
een gemiddelde van 4% sedert '84, en 8% 
sedert '90. Maar het tempo waarmee de 
VS hun wapenexport afbouwen, ligt nog 
heel wat lager dan het gemiddelde van de 
rest van de wereld. 

KLUBJE 

Wie hoort bij het klubje bevoorrechte 

wapenpartners van de VS? De NAVO 
natuurlijk. Maar niet de NAVO alleen. De 
helft van de Amerikaanse wapenexport 
ging naar „ontwikkelingslanden". En van 
de helft die naar „ontwikkelde" landen 
ging, was 41% bestemd voor de bond
genoten van de Westerse alliantie. 
De grootste slokop van de Amerikaanse 
wapens in de NAVO, was Turkije. In de 
periode '92-'94 kocht Turkije voor 2,5 
miljard dollars Amerikaanse wapens, of 
31% van de Amerikaanse uitvoer naar 
West-Europa. Duitsland hinkte met 1,1 
miljard dollar een flink stuk achterop. 
Het Midden-Oosten, een groter kruitvat 
kan je zo voor de vuist niet opnoemen, 
mag zich verheugen de grootste han
delspartner te zijn van de VS, wat wapens 
betreft. Vooral Saoedi-Arabië, Egypte, Is
raël en Koeweit staan in de Amerikaanse 
gunst. In de periode '92-'94 ontvingen 
deze landen voor bijna 17 miljard dollar 
wapengoed van Amerikaanse makelij. Al
leen Saoedi-Arabië kocht voor 8,6 miljard 
dollar, meer dan de helft van de Ame

rikaanse wapenuitvoer naar het Midden-
Oosten. 

VOORDEEL 

Afrika blijft voor de VS nog een vrij 
donker kontinent. Van alle wapenleve-
ringen die in de periode '92-'94 Afrika 
bereikten, was slechts 17 procent van 
Amerikaanse oorsprong. In Centraal-
Amerika, Oost-Azië, het Midden-Oosten, 
West-Europa en Oceanië bestaat meer 
dan de helft van de wapenleveringen uit 
Amerikaans materiaal. 
Als slot van het verhaal over de Ame
rikaanse wapenhandel past een relati
verende noot. Het Amerikaanse over
wicht heeft immers veel te maken met de 
grote verscheidenheid van vooral peper
dure wapentuigen die „God's own coun
try" op de markt brengt. Een gevechts
vliegtuig dat technologisch niet al te veel 

uit de toon valt betaal je al snel meer dan 
1 miljard frank. Buiten de VS zijn er 
natuurhjk niet veel landen die zulke pe-
perduren high-tech-wapens ontwikkelen, 
testen, produceren én verkopen. 
Hetzelfde kan men zeggen van alle andere 
hoogtechnologische geavanceerde wa
pens, van militaire vaartuigen en alle 
soorten vliegtuigen. Eén van de kriteria 
waar de VS bij hun wapenverkopen re
kening mee houden, is het technologisch 
voordeel: de VS grossieren dan wel in 
dodelijk materiaal, ze waken er wel over 
dat wat ze aan geavanceerd gerief ver
kopen, niet in een of ander konflikt tegen 
hun eigen militairen ingezet kan wor
den. 

Jacob Orlof 5 

Omdat het tracé van de HST niet ver van mijn 
bed loopt ga ik regelmatig naar de werken 
kijken, Ik vind een snelle treinverbinding nog 
altijd een mooier zaak dan een nieuwe au
tostrade bij. Alhoewel ik beken dat het moei
lijk kiezen is tussen een vlugspoor en de 
honderden hektaren natuur die daarvoor 
moeten opgeofferd worden, ik geef toe, het 
is een tweestrijd waarmee Ik niet klaarkom. 
Niet zozeer de graafmachines trekken mijn 
aandacht wel het schraapwerk van de ar
cheologen die van de NMBS de kans hebben 
gekregen om een kijkje te nemen onder de 
bietenvelden van Henegouwen. Hier een 
Calio-Romeins dorp, daar een middelieeuwse 
boerderij, honderden silexen, potten en pan
nen. En mortarla, vijzels. Ik heb het woord 
moeten opzoeken. 

De bodem Is één archief Hij leert ons over 
vroeger en nu en vertelt dat grond een 
prachtig, onmisbaar, ondergewaardeerd ele
ment van ons bestaan is. 
In letterlijke en In figuurlijke zin springen wij 
met grond om. En niet altijd zorgvuldig, 
nochtans Is hij niet van ons. Het lapje dat wij 
krachtens een notarisakte „ons bezit" mogen 
noemen Is van tijdelijke aard, om het op onze 
beurt aan anderen door te geven. En al
hoewel wij dat best weten, doen we maar op. 
Wij verkavelen, strooien pesticiden, gieten 
beton, storten afval, vergiftigen zonder na
denken, enz... 
Zij die na ons komen zullen werk hebben om 
kop te krijgen aan de rommel die we onder de 
grond hebben gestopt. Daar denkt een mens 
aan ais hij een middeleeuwse kaarsepan ziet 
diep van onder het HST-trajekt gehaaid. Of ais 
hij leest over garbology. 
Garbology? Inderdaad, want zo heet een 
nieuwe tak van de wetenschap die zich inlaat 
met de archeologische studie van huisafval. 

4' ACH ZO 4 

Dit keer geen kunstig gedraalde melktellen uit 
een Gallische pottenbakkerij maar plastiek
verpakking, kroonkurkjes, sardienenblikjes, al 
eens een condoom en margarineviootjes bij 
de vleet. Duidelijk de jaren vijftig die hier 
werden achtergelaten. Een keure garboiogen 
heeft zich gebogen over de Gentse stort
plaatsen uit het expojaar en de twintig jaren 
die daarop volgden. 
Zo'n nog niet verteerde smurrie moet ver
draaid stinken, daar waar afval uit de re
naissance reeds de waardige geur van grond 
heeft gekregen Maar garboiogen zijn niet 
van gisteren, zij halen hun neus niet op. Het te 

Garbology 
onderzoeken afval Heten ze eerst wassen, 
sorteren en zeven, en pas dan kwam het grote 
werk. 
En daaruit leerden ze wat we reeds hadden 
kunnen vermoeden. De opgang van de kip op 
het Vlaamse menu. En de teloorgang van het 
konijn. Uit deze en andere vaststellingen zui
len ongetwijfeld ernstige studies groeien, 
maar wie zich de familiale keuken uit die jaren 
herinnert weet wat de wetenschappers von
den 
Konijn kwam toen regelmatig op tafel. Want 
wie beschikte niet over een of meerdere 
konijnenhokken, ook In de stad? Hoe vaak zag 
je toen niet mensen met jutezak en sikkel 
langs grasbermen struinen op zoek naar ko
nijnevoer? Konijn, al dan niet de gegeerde 
Vlaamse reus, Is een dellkatesse, toen meer 
dan nu. Met pruimen of met een biertje 
overgoten, maakte konijn van elke Vlaamse 
keuken een ****restaurant. Maar het konijn 
raakte in onmin met de keukenprinsessen. Zo 
In de vergeethoek dat de overheid ons op

nieuw wil leren konijn eten. in een adem 
wordt zelfs gepleit voor eigen konijn eerst, 
want vanuit China wordt het In massa en 
diepgevroren aangevlogen, 
in plaats van langoor kwam kip. En niet die 
stevige scharreikip, maar bleke exemplaren 
met beenderen van plastiek en bouten niet 
groter dan een volwassen duim. Geen Me-
cheise koekoek, maar een naamloos, karak
terloos kieken zonder kop Want ook dat 
zuilen de garboiogen vaststellen, de ver
loedering van de eetwaren. Met de batterijkip 
als waanzinnig hoogtepunt van de agro-in-
dustrle. Want die wil, samen de al even 
waanzinnige dieet-rage, dat vlees mager, 
smaak- en kleurloos moet zijn. Mens toch! 
in mijn buurt worden haantjes aan snel tempo 
gekweekt, met tienduizenden gelijk, mecha
nisch gevoed en aan chemische drankjes 
gelaafd opdat ze niet zouden bezwijken aan 
de vele ziekten die In deze gigantische hoop 
bestendig aanwezig zijn. in het holst van de 
nacht worden de bleke scharminkels opge
haald en In tientonners naar slachthuizen 
vervoerd opdat ze reeds diezelfde dag in de 
grootwarenhuizen opgebaard zouden liggen. 
Als kiekens zonder kop. Zo werd kip een 
dagelijks produkt en lang geen dellkatesse 
meer. 

Oud, maar leerrijk Is het verhaal. U moet zich 
een bescheiden huurhuis In de Brusselse 
bafon voorstellen. Het is zondagvoormiddag. 
Marie staat aan het fornuis en Jef leest Het 
Laatste Nieuws In het keukentje hangt de 
verschrikkelijk lekkere geur van een kip die 
aangebraden wordt. Gekocht van een boer-
koos uit Neerpede, die het prachtexemplaar 
kweekte met Spaanse tarwe gemengd met 
graan, vandaar het goudgele vel. Marie tot 
haar man: „Jef, zet de deur open dat ze 
rieken dat we kiek eten vandaag!" 
We vertellen dit stokoude verhaal ten be
hoeve van de garboiogen, ze kunnen het 
noteren In hun wetenschapelijke studie on
der de titel „Toen was geluk nog heel ge
woon"... 

RJtemus 
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T ijdens een perskonferentie naar aanleiding van 

zijn studie ,Brussel en Vlaams-Brabant: een 

moeilijke relatie' pleitte Vö-raadslid Sven Gatz voor 

overleg, samenwerking en koördinatie tussen Brussel 

en Vlaams-Brabant. 

• AKTUEEL < 

Kerstaktie 
van TAK In 

1991:geen 
plaats in de 

Brusselse 
kerststal 

voor Vlaams-
Brabanders. 

Sven Gatz: 
"Vaak moet 

men eerst 
schelden, om 
nadien terug 

te kunnen 
samanwerken.' 

Sven Gatz is een rijzende ster aan het 
Brussels firmament. Gatz bezit een aantal 
fundamentele politieke talenten. Hij 
drukt zich behoorlijk uit en trekt zich in 
diskussies en vraaggesprekken snedig uit 
de slag. Gedegen dossierkennis is daarbij 
een handig hulpmiddel. Ongedwongen 
nestelt Gatz zich in complexe Brusselse 
dossiers. Die dossierkennis stelt hem in 
staat de baten en kosten van beslissingen 
en institutionele ontwikkelingen naar 
juistheid in te schatten. In een zich voort
durend bewegend en evoluerend stads
gewest als Brussel is dat geen overbodige 
luxe. Daar is vooruitzien een meer dan 
noodzakelijke vereiste. Met jeugdige durf 
en de nodige ,ketjesachtige' lef wil Sven 
Gatz de poHtieke agenda bepalen. 

KONKURRENTIE 

Bovenaan wil Gatz de meer dan nood
zakelijke en uiterst dringende samen
werking tussen Brussel en Vlaams-Bra
bant plaatsen. Gekonfronteerd met tal
rijke grootstedelijke problemen kijkt 
Brussel met lede ogen tegen de massale 
stadsvlucht aan. Op korte termijn plukt 
Vlaams-Brabant daar de vruchten van en 
is Brussel het slachtoffer. „Maar", zo 
redeneert Gatz, „op langere termijn zal 
ook de rand rond Brussel met meerdere 
grootstedelijke problemen kampen. Ook 
daar zal de druk op open ruimten ver
hogen. Bovendien krijgt de rand af te 
rekenen met stijgende grond-, huur- en 
woningprijzen, met toenemende tegen
stellingen tussen autochtone bewoners en 
bemiddelde EU-allochtonen én met toe
nemende verfransing. Deze problema
tische samenhang wordt al te weinig 

PRL-arrogantie 
Gewezen VU-gemeenteraadslid Janine /Wac/KO/hekelt 
het beleid van PRL-schepen voor Leefmilieu Jacques 
Degryse In SInt-Lambrechts-Woluwe. De moegestre
den Madyol Is zwaar ontgoocheld. De Vlamingen zijn 
uit haar gemeente verdwenen. Van elektorale sa
menwerking tussen de Vlaamse partijen Is geen 
sprake meer. Madyol nep dan ook de hulp van Ecolo-
gemeenteraadslld Bernard Ide In om samen een dam 
op te werpen tegen het desastreuse beleid van 
schepen Degryse Deze Is enkel geïnteresseerd in 
megalomane bouwprojekten en voert daarom een 
laks - en mllleu-onvrlendelijk beleid dat bovendien In 
geen enkele inspraakmogelijkheid voorziet. Madyol: 
„Sint-Lambrechts-Woluwe Is een mooie gemeente 
Maar, het gesjoemel van Degryse maakt ons wan
hopig. Er Is geen respekt meer voor de taal van de 
dorpsmens." 

erkend. In de plaats van een komple-
mentair bestuur, waarbij in de mate van 
het mogelijke wordt samengewerkt, is er 
enkel konkurrentie, wat beiden op ter
mijn tot verliezers zal maken." 

wijze beïnvloeden, want wakkert de roep 
om meer bedrijfsgronden aan, wat niet 
enkel de open ruimten aantast, maar ook 
de konkurrentie met Brussel aanscherpt. 
Tot slot heeft ook Brussel haar ruimtelijk 
ontwikkelingsplan (Gewop). Brussel wil 
vooral de middenklasse terugwinnen, 
aast daarom op meer arbeidsplaatsen in 
de klassieke nijverheidssektor en wil de 
vraag naar meer kantoorruimte in goede 
banen leiden. Ook Brussel houdt daarbij 

De paradox van 
het federalisme 

RUIMTELIJKE ORDENING 
Gatz stelde de proef op de som en ging na 
hoe het ruimtelijk ordeningsbeleid in 
Brussel en Vlaams-Brabant wordt op
gevat. Wat blijkt? Er is vooreerst het 
ontwerp-struktuurplan Vlaams-Brabant 
dat deel uitmaakt van het ruimer struk-
tuurplan Vlaanderen. In dat plan wil de 
Vlaamse overheid open ruimten vrijwa
ren en stadskernen waarderen. Opmer
kelijk daarbij is dat het struktuurplan wel 
aanstuurt op overleg tussen Brussel en 
Vlaams-Brabant, maar tegelijkertijd 
maakt Brussel geen deel uit van het 
plan. 

Overigens, naast het initiatief van de 
Vlaamse overheid is er ook de rol van 
de Gewestelijke Ontwikkelingsmaat

schappij Vlaams-Brabant (GOM). In te
genstelling tot de Vlaamse overheid be
nadert de GOM het ruimtelijk orde
ningsplan vooral vanuit sociaal-ekono-
mische hoek. De nieuwe provincie 
Vlaams-Brabant zoekt daarbij haar weg, 
wil zich profileren, laat zich op vreemde 

geen rekening met Vlaams-Brabant, aan
ziet de belangen van de rand slechts als 
een afgeleide van de stadsbelangen. 
„Wat we in elk geval kunnen vaststellen", 
aldus Gatz, „is dat de opmaak van de 
verscheidene plannen onafhankelijk van 
elkaar gebeuren. Officiële politieke kon
takten tussen Brussel en Vlaams-brabant 
blijven uit. Wat niettemin in Brussel be
slist wordt op het vlak van ruimtelijke 
ordening heeft een direkte invloed op 
Vlaams-Brabant én vice versa. Daarom 
stel ik voor een interministerieel komité 
voor ruimtelijke ordening op te rich
ten." 

FISKALE MECHANISMEN 

Het grootste politieke probleem in de 
relatie Brussel-rand, heeft hoe dan ook 
betrekking op de fiskaliteit. De begoede 
en (Nederlandstalige) Brusselse midden
klasse is immers naar Vlaams-Brabant 
verhuisd. De stadsbewoner verarmt, de 
randbewoner wordt welstellender, een 
serieuze aderlating voor de Brusselse fi

nanciën. En dat terwijl Brussel tegemoet 
komt aan talrijke hoofdstedelijke dien
sten, waar ook de randbewoner en iedere 
Vlaming van profiteert. Daarom stelt 
Gatz voor een deel van de personen
belasting en/of gemeentelijke opcentie
men niet enkel te innen volgens het 
kriterium van de woonplaats, maar ook 
van de tewerkstellingsplaats. 

GEDURFD 

Gatz beseft dat zijn fiskaal voorstel op 
veel weerstand zal stuiten. Noch in de 
rand, noch in Vlaanderen staat men te 
springen om de Brusselse kas te spijzen. 
Dat bovendien een jong raadslid de po
litieke agenda wil bepalen, is een ge
durfde, maar riskante zet. Niet in het 
minst omdat Gatz - via de noodzakelijke 
samenwerking - ook uitgaat van één groot 
stadsgewest, waar in feite ook de rijkere 
gemeenten in Waals-Brabant deel van 
uitmaken. Dat ligt kommunautair en in
stitutioneel biezonder gevoelig. De Frans-
taligen kunnen de benodigde samenwer
king kommunautair uitbuiten. En na de 
recentste staatshervorming wil iedere re
gio, iedere nieuwe instelling, zoals de 
provincie Vlaams-Brabant, zichzelf pro
fileren. Samenwerking ligt dan ook niet 
voor de hand. 

Gatz: „Ondanks de vraag naar samen
werking, ga ik in ieder geval uit van de 
autonomie van ieder gebied. Als de Frans-
taligen deze volwassen houding niet kun
nen opbrengen, dan zal ik als jong po-
litikus ondervonden hebben dat ik een 
brug te ver ben gegaan. Bovendien wil 
ook wijzen op de paradox van het fe
deralisme. Vaak moet men eerst scheiden, 
om nadien terug te kunnen samenwer
ken.' 

(evdc) 

Verdwijnen faciliteiten? 
In het verleden heeft de Vlaamse over
heid meerdere malen tweetalige be
richten verspreid in de Vlaamse rand 
rond Brussel. Deze praictijk gaat re
soluut In tegen het advies van drie 
eminente rechtsprofessoren, aange
vraagd door de provincie Vlaams-Bra
bant. Het advies bevestigt dat faci
liteiten slechts op Individuele aanvraag 
van gebruikers mogen gelden en bo
vendien slechts van toepassing kunnen 
zijn op formulieren. 
Over de reikwijdte van de faciliteiten 
en de toepassing ervan interpelleerde 
Vlaams volksvertegenwoordiger 
Etienne Van Vaerenberg de minister 
van Kuituur Luc Martens (CVP). De mi
nister antwoordde dat de faciliteiten in 
de toekomst door de Vlaamse overheid 
.beperkend' en .uitdovend' zullen wor
den opgevat. 
Eigenlijk stond deze interpretatie 
reeds bij de taalwet van 1963 vast, 

Etienne Van Vaerenberg wil dat de 
Vlaamse overheid de faciliteitenwet 

korrekt toepast. 

maar daar kwam in de praktijk niets van 
terecht. Juist daarom staan de faci
liteiten terug op de agenda van de 

kommissie Staatshervorming in het 
Vlaams parlement. 
In navolging van de regionalisering van 
de gemeente- en provinciewet denkt 
men er in de Kommissie aan om de 
faciliteiten af te schaffen. Luc iviartens 
wilde zover niet gaan, maar wees er 
wel op dat de ,,faciliteitenregeling ter 
diskussie staat in de kommissie Staats
hervorming." 
In de federale senaat daarentegen, 
gaat men de diskussie uit de weg. 
Onder leiding van Charles-Ferdinand 
Nothomb (PSC) willen de unitaristen de 
regionalisering van de gemeente- en 
provinciewet tegenhouden. Op die 
manier kan de Vlaamse overheid de 
faciliteiten niet afschaffen. Om de druk 
op de ketel op te drijven heeft de VU-
fraktie in het federale parlement een 
wetsvoorstel ingediend dat de afschaf
fing van de faciliteiten voorziet. 

(evdc) 
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Roeselare huurt 
iJzertoren-verdieping 

Het vernieuwde elan dat de Volksunie 
landelijk ten toon spreidt, wordt in vele 
gemeentebesturen waarvan de demokra-
tische Vlaams-nationalisten deel uitma
ken konsekwent doorgetrokken. 
Zo ook in Roeselare. Schepen Erik Lam-
sens (VU) slaagde er onlangs in zijn 
kollega's van de kartelpartij VCV warm te 
maken voor een fundamentele bijdrage 
tot de herinrichtng van de IJzertoren. 

Het gemeentebestuur besliste op 28 ok
tober 1996 tot het in huur nemen van een 
volledige verdieping van de IJzertoren, en 
werd hiermee waarschijnlijk de eerste 
Vlaamse gemeente die tot dergelijk be
langrijk engagement overging. Met deze 
stap is een jaarlijkse investeringssubsidie 
van 200.000 fr. gemoeid, en dit zes jaar 
lang. 
Het Roeselaars gemeentebestuur geeft 

hiermee blijk van een gezonde visie op de 
betekenis van het IJzermonument. De 
belangrijkheid van de IJzertoren als 
Vlaams en Europees memoriaal wordt 
hierbij ten volle onderkend. De kramp
achtige en laag-bij-de-grondse tegenwind 
van een gedeelte van de oppositie (Agalev 
en SP) kon niet verhinderen dat er een 
duidelijke meerderheid voor het voorstel 
stemde. 

Misschien kan dit initiatief andere be
sturen met VU-deelname tot gelijkaardige 
engagementen aanzetten. Naast het hu
ren van een volledige verdieping kan men 
ook voor de ietwat bescheidener nissen 
van de Toren opteren, wat ook voor 
kleinere gemeenten haalbaar moet zijn. 
De Roeselaarse Volksunie hoopt dat IJ-
zerbedevaartssekretaris Dirk Demeurie 
vanaf morgen met aanvragen overstelpt 
zal worden. 

Erwin Ureel 

c» Meer informatie te verkrijgen bij Wim 

Jaques, W-voorzitter Roeselare 

(tel.051124.94.00) 

VUJO en JD 
gaan spoorzoeken 

Vrijdagavond 20 december vindt om 
19u.30 in de „Trafalgar Pub", Dom-
melseweg 21 in Eindhoven een vrolijke 
info-avond plaats over grensoverschrij
dend vervoer. Konkrete aanleiding daar
voor is de vraag van de stad Turnhout en 
van de regio Eindhoven om een recht
streeks spoorverbinding met Antwerpen. 
Een schakel die in Europese kontekst niet 
kan ontbreken. 

Wat de Nederlandse en Belgische over
heid en hun spoorwegmaatschappijen 
verwaarlozen, nemen JD-Tilburg, JD-
Eindhoven en VUJO-Kempen-Mechelen 
dan maar op. Voor beide politieke jon
gerenorganisaties vormt het trouwens 
een logisch vervolg op hun vorige nota 
„Van Cadzand tot Teuven - Grensover
schrijdend openbaar vervoer tussen Ne

derland en Vlaanderen". Daarin werd 
een algemeen beeld gegeven van de si
tuatie. Deze keer gaan we dieper in op de 
sociaal-ekonomische verwevenheid van 
de regio('s) en bekijken van daaruit welke 
infrastruktuurverbeteringen nodig en 
haalbaar zijn. 

Als sprekers komen Nicky van 't Riet, 
D'é6-kamerlid en lid van de kommissie 
Transport; Vlaams Parlementslid Kris 
Van Dijck en een deskundige van de 
Eindhovense universiteit. Natuurlijk is er 
ruim gelegenheid voor inbreng vanuit het 
publiek. 

c»Info: Karl Vermaercke, Langenhof-

straat 1812, 2800 Mechelen, 

015141.55.09. epost: ver-

maercke.de.winter@glo.be 

Faxnummer 
02/217.35.10 

Enkele gasten die zichzelf hadden 
uitgenodigd voor een nachtelijk 
tochtje Barrikadenplein waren zo 
vriendelijk om de fax van de WIJ-
redaktie mee te nemen. 
De heren waren nogal gehaast en 
waarschijnlijk daarom niet bereid om 
ons op de hoogte te brengen van uw 
faxen. Sinterklaas kon niet tijdig ver

wittigd worden zodat de redaktie 
voorlopig niet meer over een eigen 
toestel beschikt. 
De eigenaar van het faxnummer 
02/217.35.10 (het Algemeen VU-se-
kretariaat) is voorlopig wel zo vrij 
om, tot nader order, uw faxen aan de 
WIj-redaktie door te geven. Met 
dank voor uw begrip. 

Evrara Raskin 
bekroond 
De prijs Eregouverneur Louis Roppe 
1996 werd toegekend aan Evrard Raskin 
voor zijn biografie Gerard Romsée. Een 

ongewone man. Een ongewoon leven. 

De prijs bedraagt 150.000 frank. Het 
boek werd uitgegeven door Hadewijch. 
De prijs zal worden uitgereikt op 16 
december aanstaande om 19u.30 in het 
Kasteel van Bokrijk (Provinciaal domein 
Bokrijk te Genk). 

Evrard Raskin (°1935) was geschiede

nisleraar, advokaat, rechter en bijna elf 

jaar VU-volksvertegenwoordiger. 

Uitslag 
tombola zele 
Trekking van de 10 hoofdprijzen (in-
gangskaarten) op het bal van de bur
gemeester (Zeelse Belangen-VU). 
Nr. 164 - damesfiets; nr. 460 - kan-
telpoort; nr. 477 - matras; nr. 183 -
reiskoffer; nr. 042 - horloge Rodania; nr. 
283 - weekend Ardennen; nr. 354 -
waardebon autobanden; nr. 585 - radio; 
nr. 259 - frituurpan en nr. 188 - kof
fiezet. 

Kontakt opnemen met Désiré Roels 
(052/44.60.46) of Willy Veldeman 
(052/44.60.22). 

De regionale vu-icrant 

Armoede is 
vrouwelijk 

wie (3e pretentie heeft zich thuis te voelen in een 
rechtvaardigheidspartij kan niet ongevoelig blijven 
voor de armoede die ook bij ons bestaat. 
Tijdens de jaarlijkse 11.11.11 -aktle krijgen wij vaak het 
verwijt te horen dat wij ons beter om de vierde wereld 
van bIj ons zouden bekommeren. 
Voor zover deze opmerking geen alibi is om niets te 
moeten geven. Is daar wel iets voor te zeggen. Het 
ene mag het andere niet uitsluiten. Een persoonlijk 
gesprek met een van de auteurs van het boek 
Armoede is vrouwetUk was wel verhelderend. Een 
vooroordeel dat armoede dikwijls de schuld is van 
verspllzucht en gebrek aan verantwoordelijkheids
besef ts meestal misplaatst, in het boek komen elf 
vrouwen aan het woord die hun armoede elk op hun 
manier verwerken en daarbij moedig en kreatief 
tewerk gaan. 
De moeder die moet rondkomen met het bestaans
minimum. De zakenvrouw die in de steek gelaten 
wordt en de ongelijke strijd verliest tegen een ge
haaide ex-man die zich een dure advokaat kan ver
oorloven. De jonge moeder die als instellingskind 
nooit geleerd heeft met gefd om te gaan. De vluch
telinge die verdwaalt in de papieren doolhof van 
hulpverleners. Armoede is méér dan geen geld heb
ben, het betekent ook sociaal geïsoleerd geraken. 
De meest aangrijpende en stuitende getuigenis vind 
ik deze van de intelligente en vindingrijke rolstoel-
patiënte Véronique met dne opgroeiende kinderen 
die omwille van haar handikap door haar echtgenoot 
genadeloos gedumpt werd. Al jaren vraagt zij aan 
serviceklubs om haar zegfe eens te mogen doen 
tegen hun leden: notarissen, advokaten, rechters en 
politiek verantwoordelijken. „Politici die de wil of het 
talent niet hebben de armoede efficiënt te bestrijden 
en rechters de macht blijven geven onrechtvaardige 
beslissingen te nemen, zijn mee schuldig aan het lot 
van duizenden arme kinderen." Sterk onderde indruk 
van dit aangrijpend en vlotgeschreven dokument heb 
Ik kontakt genomen met onze VU-verkozenen met 
het verzoek om zeer dringend de voor de hand
liggende wetgevende intiatieven te nemen 
Samen met goedmenende kollega's uit andere par
tijen moet het toch mogelijk zijn om de schrijnende 
toestanden eerlang onmogelijk te maken. 
Armoede is vrouweiijlc van Trees Veneyen en Nat
halie Bekx wordt uitgegeven bij Epo, telt 144 blad
zijden en kost 550 fr. Konsekwent met de sociale 
boodschap die zij brengen staan de auteurs de winst 
af aan de verenigingen die de armoede daadwerkelijk 
te lijf gaan. Warm aanbevolen! 

Jan Caudron 
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In memoriam 
Lieve Joiie 

4 UIT DE REGIO ^ 

Haar beeld blijft scherp geëtst in de 
herinnering van al wie haar heeft gekend. 
Je raakt het niet kwijt: de intense blik, die 
glimlachende mond, de zachte maar in
dringende stem die zoveel kritische vra
gen stelde. Haar intelligentie ging samen 
met haar strijdlust en warme mense
lijkheid. 

Lieve was „iemand": ze het je niet on
verschillig. In gesprekken, tijdens ver
gaderingen, had ze steeds haar eigen 
inbreng, een persoonlijke kijk op de za
ken. Het kon - en het gebeurde meer dan 
eens - dat je het niet met haar eens was. 
Maar ze deed je nadenken... en er zijn 
weinig ontmoetingen in je leven die je tot 
nadenken dwingen. 

We leerden haar kennen in de vroege 
zeventiger jaren als drijvende kracht in de 
PAG, de pluralistische aktiegroep die ij
verde voor de humanisering van de wet 
inzake echtscheiding (dit zou haar stok
paardje blijven). In die tijd ontmoetten 
we elkaar in de Volksunie. Als gedreven 
feministe was zij mede-oprichtster van de 

Na een leven van 
sociaal en Vlaams 

engagement 
Op dinsdag 3 december overleed Henri 
'Rik' De Wever (°18 juni 1934). „Na een 
leven van sociaal en Vlaams engage
ment", zoals men in het overlijdens
bericht kon lezen. De uitvaartplechtig
heid in de Berchemse parochiekerk van 
het Heilig Sacrament werd massaal bij
gewoond. Niet verwonderlijk voor wie 
Rik De Wever heeft gekend. Rik was 
bestendig op de baan om zijn Vlaams
nationaal en sociaal engagement uit te 
dragen. Zijn hele leven stelde hij zich ten 
dienste van Vlaams-nationale organisa
ties, daarin volop gesteund door zijn 
trouwe echtgenote. Geen vergadering 
duurde te lang. Geen opdracht was te 
min. Geen afstand was te groot. Als 

overtuigd militant behield hij tegelijk een 
kritische kijk op de Vlaamse beweging, 
onder meer via „zijn" twee historici 
Bruno en Bart. 

Aan zijn Vlaams-nationale inzet koppelde 
Rik De Wever ook sociale aktie. Zo 
bekommerde hij zich de laatste jaren om 
het lot van Oekraïense families. Hij kocht 
en verkocht schetsen en tekeningen van 
Oekraïense kunstenaars, schafte met de 
opbrengst dure westerse medikamenten 
aan en bezorgde deze aan families in 
Oekraïene. Internationale solidariteit in 
zijn zuiverste vorm. 

Aan de familie bieden wij ons medeleven 
in de rouw aan. 

(pdz) 

Een fotograaf 
ziet de 
Wetstraat 
Eric Peustjens werkt sinds 1968 als fotojoer-
nalist voor de kranten van De Standaard, vanaf 
1970 volgt hij de binnenlandse politiek, meer 
bepaald ,De Wetstraat' op de voet. Met de 
zachte ironie, hem eigen, portretteert Peustjens 
politici en toestanden in het zgn. Paleis van de 
Natie. Een selektie van zijn fotografisch werk 
wordt nu tentoongesteld. Premier Dehaene, als 
dankbaar onderwerp, opent de expo op 18 
december om 20u. 

c& 25 jaar Wetstraat. Eric Peustjens. Prov. 

Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 

Antwerpen. Van 19 dec. '96 tot Ufebr. '97, 

elke dag van 10 tot 17u. Maandag ge

sloten. 

Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen. 
In beiden bleef ze tot haar dood aktief. 
In haar regio inspireerde ze vele FW-
vrouwen om de stap te zetten naar de 
politiek. De politiek aktieve vrouwen 
spoorde ze aan om zich boven alles in te 
zetten voor de specifieke vrouwenpro
blemen in onze samenleving. 
Het lukte Lieve wonderwel om haar 
partijpolitiek engagement te koppelen 
aan haar inzet in de brede vrouwen
beweging. Ze schaamde zich nimmer 
voor haar politieke keuze en bleef ijveren 
opdat in de hedendaagse samenleving het 
demokratisch Vlaams-nationalisme een 
stem zou krijgen. 
Nu moet het verder zonder haar. 

Ondanks haar aktieve inzet droeg zij haar 
verborgen leed. Als werkende alleen
staande moeder van vijf kinderen kreeg 
zij een zware last te dragen. Altijd op zoek 
naar het betere, heeft zij zich gestoten aan 
het onvolmaakte. 

Haar plotse overlijden op 25 november 
1996 kwam voor ons veel te vroeg. 
Moge het voor haar de rust betekenen, 
volmaakter dan deze die haar in het leven 
werd gegund. 

De vrouwen van Vlaanderen blijven haar 
dankbaar. 

Nelly Maes, 

namens F W 
Hildegard Callewaert, 
namens VU-vrouwen 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 13 dec. SINT-AMANDSBERC: 

Debat over Baskenland. In zaal St.-Elooi, 
Antwerpsesteenweg 275. Geert Bourgeois 
licht de zaak Moreno-Carcia toe, Walter 
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 I9u.50 in de 
grote zaal van de Kring. R/l.m.v. de meisjes-
en de jongensschool, jeugdkoor Jekoni, St-
Barbarakoor Westakker, kamerkoor Conci-
nentes. Gastkoor: GaudeamusSInaai. inkom 
150 fr., -18j. 50 fr Org.; A. Verbruggenkring 
Nieuwkerken-Waas. 

vr. 20 dec. DESTELBERCEN: Geert 
Bourgeois spreekt over: „is het gerecht 
corrupt?" Om 20u. in het Gemeentelijk 
Ontmoetingscentrum, Kerkham te Destel-
bergen. Toegang gratis. Org.: Dr Goosse-
naertskring Destelbergen-Heusden. 

Za. 21 dec. NINOVE: Kerstfeest van 
VVVG-Nïnove. Om 12u.30 in Ter Kloppers, 
Aardeweg 96 te Outer Met broccoliroom-
soep, tongfilets, ossehaas, ijs en koffie. 
Deelname: 875 fr p.p. info en inschrijving 
(voor 12/12): René Martens 
(054/33.43.47). 

ZO. 22 dec. AAICEM: Kerstmarkt 
vanaf I3u.30 in en rond De Schuur Po
pulierenstraat 15. Met geschenken, kerst
mis, oudejaar nieuwjaar, kunst en kuituur 
Org. Kerstkomltee Aaigem i.s.m. vu-Erpe-

Mere. Info: Patrick Verbestel of Christina 
Smekens (053/62.73,89). 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 12 dec. IZECEM: MarK Gram

mens over „Europa tussen Amerika en Rus
land". Om 20u. in de bar van de Stedelijke 
Akademie voor Muziek en Woord, Kruis
straat 15. Org.: VSVK. Toegang 50 fr, abo's 
gratis. 

vr. 15 dec. TIELT: Erik Defoort over 
„Het klauwen van de historicus". Om 20u. in 
kelderteater Malpertuls, Sint-Mlchielsstraat 
7. Org.: A. VAnder Plaetsekring. 

vr. 13 dee. BRUCCE: Gespreks-
avond met Mare Platel. Om 20u. in OCMW-
Dienstencentrum Van Volden, Boeverte-
straat. Org.: WB. 

Za. 14 dec. IZEGEM: Hutsepotte-
ling. Org. Wandelklub Vlaams Huis. 

Zo. 15 dec. lEPER: Wl-Kerstfeest 
Om 14U.30 in het CC De Meersen, Hoek St.-
Jans- & St.-Ntklaasstraat te leper Met o.m. 
visput voor alle kinderen. Maxi PIpo Bello 
Show en koffietafel. Deelname: voiw. loo 
f r, kind. 80 fr. inschrijven vóór 11 dec. op nr 
057/20.24.68. 

Dl. 17 dec. IZECEM: De Drie Ge
zellen, I5u.: jaarlijkse statutaire vergade
ring. Org.: VWG-Izegem. 

WO. 18 dec. IZECEM: V-club voor 
kinderen: Kerstbloemstukje, kerstkous met 
hulst. Om 13U.30 in De Drie Gezellen, Men-
tenhoekstraat 4. Org.: vianajo. 

Do. 19 dec. BRUCCE: Eric Defoort 
over ,,Het klauwen van de historikus". Om 
I5u. in De Gulden Spoor 't Zand 22. Org.: 
Informativa. 

Za. 21 dec. BRUCCE: vuJO-West-
Vlaanderen-weekend in Brugge. Start om 
9u. Einde op zo. 22/12 om I2u. Over
nachting in jeugdherberg Bauhaus, Lan-
gestraat 135. Vergaderingen in Jeugdhuis 
den Dwarskop (zijstraat Lange Rei). Aan
sluitend op zondag een kerstaktie op de 
Brugse kerstmarkt (Burg) t.v.v. Artsen zon
der Grenzen (ts. 12 en I7u.). inschr: Wim 
Jaques, Dosfel-instituut, 02/219.49.30. 
Info: Zeger Collier kamerfraktie, 
02/549.86.50. 
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vu-Mechelen aktief 
De Maneblussersafdeling van voorzitter 
Enk D'hiet is, als naar gewoonte, vrij 
aktief bezig. 

Onlangs richtte ze samen met het Do-
sfehnstituut een gespreksavond in rond 
het tema der onderwijshervormingen. 
Alle politieke partijen en alle school
netten waren er vertegenwoordigd en 
konden er hun zegje doen. 
Begin november kreeg een door on
dervoorzitter Mare Hendrickx aan alle 
uitbaters van nachtwinkels gerichte brief 
heel wat aandacht in de plaatselijke pers. 
Er zijn immers ook plichten voor nacht
winkels, ofschoon deze nu in een sche
merzone handel drijven en een sluitende 
wetgeving terzake op zich laat wachten. 

Zou dit laatste te maken hebben met 
andere bezigheden van de bevoegde mi
nister, de CVP'er Pinxten ? 
Gemeenteraadslid Koen Anciaux is zo 
druk bezig dat hij naar eigen zeggen nog 
amper zijn bed ziet, wat bij zijn par
tijmakkers de vraag ontlokte welke bed 
hl) dan wel ziet. 

Voorts IS er de opmaak tegen eind de
cember van het periodiek blaadje De 

Omroeper, sinds kort door de verant
woordelijke uitgever, Gerd Cauwen-
berg, ook op Internet gezet en wil VUJO-
verantwoordehjke Bart De Prins op
nieuw wat jong leven in de brouwerij 
brengen. 
(Info: 015/21.98.50). 

WO. 29 dee. IZECEM: Kerstrels naar 
de ooster- en Zuiderkempen. Vertrek om 
11U.30 aan het Coederenstation, Dirk Mar-
tenslaan. Prijs: 650 fr Vooraf inschrijven bij 
Rosa Decoene, H. Dunantstraat. Org.: FW. 

WO. 8 Jan. IZECEM: V-ciub voor 
kinderen: Whoutsis. Om I3u.50 in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Org.: Vla-
najo. 

WO. 15 Jan. ROESELARE: V-KlUb 
voor kinderen: Kijkdoos. Om 13u.30 in zaal 't 
Laag Plafond. Gaalpersstraat 2. Org.: Vla-
najo. 

WO. 22 Jan. IZEOEM: v-club voor 
kinderen: Kijkdoos. Om 13ii 30 in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Org.: Vla-
najo. 

WO. 29 jan. ROESELARE: V-Klub 
voor kinderen: Maskers maken. Om 13u.30 
in zaal 't Laag Plafond, Gaalpersstraat 2. 
Org.: Vlanajo. 

DO. 30 Jan. iZECEM: Prof. (UC) en 
Vlaams volksvertegenwoordiger Chris Van-
denbroeke over,,Vlaamse troeven Giste
ren, vandaag en morgen", om 20u. in de 
bar van de Stedelijke Academie voor Muziek 
en Woord, Kruisstraat 15. Org.: VSVK. 

VLAAMS-BRABANT 
Dl. 17 dec. LEUVEN: Gespreks

avond met Vlaams volksvertegenwoordiger 
Kris Van Dijck over,,Bosnië. Een verdeeld 
land". Om 20u. in Café Universeum (zaaltje 
1ste verd.), Tiensestraat-H. Hooverplein. 
Org.: Vormingscentrum L. Dosfel i s m. vu 
en VUJO. 

Wo. 18 dec. BRUSSEL: Aktuele dos
siers: Johan Sauwens spreekt over „De 
Vlaamse Spoorwegen" in een lunchgesprek 
om I2u , Algemeen vu-sekretariaat, Eras-
muszaal (2de verdieping), Barrikadenplein 
12 Belegde broodjes en drank zijn gratis 
beschikbaar Org.: VU en VCLD. 

WO. 8 Jan. BRUSSEL: Aktuele dos
siers: Nelly Maes spreekt over,,Onderwijs
hervormingen" in een lunchgesprek om 
I2u., Algemeen VU-sekretarlaat, Erasmus-
zaal (2de verdieping), Barrikadenplein 12. 

Belegde broodjes en drank zijn gratis be
schikbaar. Org.: VU en VCLD. 

ANTWERPEN 
Za. 14 dec. ANTWERPEN :Arrondis-

sementeel VU-bal: Nacht van de Vriend
schap. Vanaf 20u. in Alpheusdal, F. Wil-
liotstraat 22 te Berchem. 

Ma. 16 dec. OEURNE: Informatie
bijeenkomst over de toekomst van de Ant
werpse luchthaven. Om 19u. in het gebouw 
van de luchthaven, Luchthavenlei 1 te 
Deume. Alle geïnteresseerde vu-leden zijn 
welkom Org.: vuJO-arr. Antwerpen. 

Dl. 17 dec. MORTSEL: Muziekavond 
met mevr Meyvisch over „Geschiedenis van 
de kerstliederen". Om 20u.l5 in zaal 
Atrium, Inkom: leden gratis, niet-leden 50 
fr. Org.:FVV-Mortsel. 

Dl. 17 dec. BERLAAR: Publieke zit
ting van de gemeenteraad (Begroting). 
Walter Luyten spreekt over kultuurprojekt 
CD Dieltiens. Om 20u. Info: 03/482.11.93. 

WO. 18 dec. RANST: Zijn ze Vlaams 
en/of Groen? Over die vraag gaan Herman 
Lauwers (VU) en Johan Malcorps (Agaiev) in 
de clinch Om 20u. in taverne De Wachtzaal, 
Lievevrouwstraat 19 te Ranst-centrum. 
Org.: VU-Croot-Ranst i.s.m. VCLD. 

Vr. 20 dec. WOMMELCEM: Kerst-
zangavond. Om 20u. in Home St.Jozef, Kal-
lement 1. M.m.v. Paul Van de voorde (ak-
kordeon), Bewonerskoors St.Jozef o.l.v. 
Chrlstlane Nuyts, Kinderkoor Kandoncklaar 
o.l.v. Kristel & Krlsje, de Kerstman en sa
menzang o.l.v L Jochems inkom gratis. 
Org.: Kult. Kring Jan Puimège. 

Za. 21 dec. ANTWERPEN: Bezoek 
aan de tentoonstelling,, Het volk ten voeten 
uit". Om 11u. Info en inschrijving tel. op dl., 
do. en vr ts. 9 en I6u. tot 19/12. Org.. VU-
arr Antwerpen. 

Ma. 23 dec. ANTWERPEN: Het VU-
arr sekretariaat zal gesloten zijn van 23/12 
tot en met 05/01/97. Voor dringende zaken 
kan men terecht via fax of antwoordap
paraat dat geregeld wordt opgevolgd: 
03/238.82.08. Intussen wensen VU-arn Ant
werpen iedereen prettige feestdagen. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partijbestuur van 
maancjag jl wercj volgende persmecle(deling 
versprei{d 

REGERINGSNOTA OVER 
DEPOLITISERING MAGISTRATUUR IS 
MAAT VOOR NIETS 

Het partijbestuur van de VU beoordeelt de 
beleidsnota van Justitieminister De Clerck 
over benoemingen en bevordenngen in de 
magistratuur met een ruime onvoldoende 
De VU stelt zich ernstige vragen bij de sa
menstelling van het benoemings- en be
vorderingscollege Eens te meer dreigt de 
politisering Vijf magistraten, op voordracht 
van de magistratuur, en zes externen die 
zitting krijgen in dit college worden aan
geduid door de Senaat Het systeem van 
politieke benoemingen wordt vervangen 
door een systeem waar politiek benoemden 
aan benoemingen gaan doen Dit is pure 
schijn om de schijn en verandert in wezen 
mets 

De vu pleit onomwonden voor een orgaan 
waarvan de samenstelling waarborgen biedt 
voor totale onafhankelijkheid in bevorde
ringen en benoemingen 

Daarbij eist de VU dat dit orgaan een rang
schikking van de kandidaten maakt naar be
kwaamheid en geschiktheid, ook op psy
chologisch en menselijk vlak De regenngs-
nota blijft hier zeer dubieus en trekt geen 
rechte lijnen 
De minister verdoezelt zijn politieke eind
verantwoordelijkheid voor benoemingen 
en bevorderingen De parlementaire demo
cratie vereist echter controle van het par
lement op het benoemingsbeleid Boven
dien moeten benadeelde personen de be
noeming kunnen aanvechten voor de Raad 
van State Dit alles betekent voor de VU dat 
de minister slechts bij uitdrukkelijk gemo
tiveerde beslissing van de rangorde kan af
wijken en nooit mag benoemen bij ongun
stig advies 
Tot slot weigert de regenng ook maar iets te 
doen aan het achterpoortje van de plaats
vervangende magistraten Zij kunnen nog 
vijfjaar lang benoemd worden zonder enige 
beroepsbekwaamheid te bewijzen 
De VU vindt deze regenngsnota een maat 
voor mets en een kaakslag m het gezicht van 
de bevolking die terecht komaf wil met de 
machtspolitiek uit het verleden 

OnderwUs te 
AntwerpjBÏïr 
Wie neipt ons? 
Voor enkele weken is een uitgebreide 
studie over het Stedelijk Onderwijs te 
Antwerpen verschenen. 
Op basis van o.m. deze studie wenst VU-
Groot-Antwerpen een visie te ontwik
kelen over de toekomstige ontwikkeling 
van het Stedelijk Onderwijs te Antwer
pen. 

Om hieraan mee te werken zoeken we 
ge'interesseerden voor de werkgroep Ste
delijk Onderwijs Antwerpen. 
Deze werkgroep moet op korte termijn 
haar besluiten ontwikkelen. 
Wie geïnteresseerd is en mee wil werken 
aan dit projekt kan kontakt opnemen 
ofwel met het arr. sekretariaat, Paleis-
straat 133 te Antwerpen, tel. 238.82.08, 
ofwel na de kantooruren met Koen Raets, 
Coöperatielaan 37 te Antwerpen, tel. 
829.01.78. 

Hugo Martens 
overleden 
Totaal onverwacht is Hugo Martens van 
ons heengegaan. Hij was de echtgenoot 
van mevrouw Simonne Slembroeck. 
Hugo Martens werd geboren te Ichtegem 
op 12 oktober 1924 en is er plots over
leden op 1 december 1996. 
Zijn Vlaamse overtuiging heeft hij mee
gekregen van zijn vader die ze had op
gedaan in de loopgraven van de Grote 
Oorlog 14-18. 

Jaarlijks was Hugo op post op IJzer
bedevaart, Zangfeest, Vlaamse manifes
taties en herdenkingen, altijd uitkomend 
voor zijn mening was hij een boegbeeld 
van Vlaamse onwrikbaarheid. 
De begrafemsplechtigheid had plaats in 
de Parochiale kerk te Ichtegem, zaterdag 
il-

Wij bieden mevrouw Slembroeck en fa
milie ons medeleven aan. 

Het O.C.M.W. Antwerpen beheert 8 ziekenhuizen en 18 R.V.T -
instellingen in de Antwerpse regio. 
ZIJ werft aan op korte termijn, in contractueel verband : 

PSYCHIATRISCHE VERPLEEGKUNDIGEN 
voor de kinder- en jeugdpsychiatrie 

PEDIATRISCHE VERPLEEGKUNDIGEN 
voor de afdelingen prematuren en intensieve zorgen 

VERPLEEGKUNDIGEN Al en A2 
- voor de geriatrische afdelingen in de ziekenhuizen 

- voor haar Rust- en Verzorgingstehuizen 
De sollicitatiefbrief vergezeld van een curnculum vitae, dient 
gericht te worden aan Mevrouw A. Nuyens, O.C.M.W. Antwerpen, 
Lange Gasthuisstraat 39 te 2000 Antwerpen. 
Telefonische informatie te bekomen op het nummer 03/223.57.04. 
De kandidaturen zullen één jaar geldig blijven. 
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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 

vbaan brugge-oos ikamp , 

\ 050 35 74 04 / 

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

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

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km of««™>« 
De Haan . 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

f Vèrmees 
J L / Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bi] 

Karel Van Den Berghe 
B.VBA 
VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhulzen) 
Tel. 053/7006.64 

Fyne midweek superweekend 
3 Nachten 

Luxe kamer, stilte gratis, 
3x gastronomisch 

half pension, bierdegustatie, 
Normandische pannekoek 

met koffie, 
tevens fietsen ter beschikking etc... 

6.500 fr. per persoon 
de laatste dag uw kamer 

tot IS.OOu. 

FIETSEN 

G 
R 
A 
T 
I 
S 

10 Km van 
Brugge & 
Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Knip me uit -
fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
? whirlpool. 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 
kamer tot 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 by !!! 

Standpunten over gemeentefusies 

® p 1 januan 1997 js het twintig jaar geleden dat het aantal gemeenteivgeviëraa^eld 
werd Voldoende reden voor het Vlaams Nationaal Studiecentrum om even teaig 

te blikken op deze immense fusie-operatie: een situering van de fusies in histonsW 
perspectief, de integraal-federalistische visie van de Volksunie en enkele getuigenleen van 
lokale mandatarissen. Kortom: verplichte lectuur voor wie met gemeentepolitiek be^ 

Ikan een jaarabonnement nemen op het l<wartealtij^jjj|rift Standpunten door 
300 frank te storten op rekeningnummer 43i»2!lWoi-18,;^hetMjiams 

Studiecentrum vzw Voor e ^ \^00lfneÉÊmSm 100 frank. MeerIflrormatie, 
W S ï | | | | » É ( l l d e ^ l | p J É # f & Brussel, tel: 02/219.49.30 en fax. 02/217'3S'10. 

onaal 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

VLAAMS-NATIONAAL 
WEEKBLAD 

Een uitgave van het 

Vlaams Pers-, Radio- en 

TV-instituut v.z.w. 
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DEZE WEEK IN 

Knack 
BEZEMS IN DE 
WETSTRAAT 

Dc Wmc Maïs is dooigc-
JrDiigcn lol in de Wctsluuil 
dic houdl nu vt)l(ip donktv 
tcningcn overcLMi nicim». 
politieke culUiur 
Een <,n.hiLM«:roiidverh.uil 

OP ZOEK NAAR 
IGOD 

Nu blijkt dat de mens de 
wereld mei k.ni 
veranderen ni een 
paradijs magci ueer 
n.iuedaLhl worden o\er 
CKKI W i e i s H i ) ' Waar IS 

' Wal doel Hij ' 

ELKE WEEK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK EN VACATURE 

VOLGENS 
MARC DEGRYSE 

/.ilerdag \(K1KIII iVlgk 
legen \ei.leiKiiKl \Kiie 
IX,'»ji\M.'o\ei de voLlhakul 
luiit UI Ivuk landen /ijii 
t iLÏLll |>t's|lk vl! dt KIKL 
I )\n\\. Is k.».n ^LspKk 

KRENGEN 
\ n>Li\u 11 /i)ii lii-l niLl 
^ül>lsllM.ll Lil .llllld sl.i l l i j l l 
iiKI L-lk.iai 01 ilKi siiiii^ ' 
1 en ui-spiok IULI K.ik 

I ilion u\i.i li.uM hii^k 
W M / l | l l kKllL^Lll 

IX/L « l i k III WvlkLlkl 
, k k >\(H"k<'(JJ.I 
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L ezen hoeft niet noodzakelijk altijd bij te dragen 

tot 's mens 'persoonlijke ontwikkeling'. Het kan 

ook gewoon heel erg plezierig zijn om zich met een 

kanjer van een roman een tijdlang op een andere 

planeet te wanen. Een selektie. 

^ B O E K E N 4> 

Parijs 1893. De Amerikaanse historicus 
Henry Adams is op zoek naar Miriam 
Talbot, een jonge Amerikaanse die in 
Parijs studeert. Ze heeft hem met haar 
levendigheid uit zijn somberheid na de 
zelfmoord van zijn vrouw bevrijd. Op 
haar adres is Miriam echter niet te vin
den. Een paar dagen later pikt de politie 
Adams op en vraagt hem het lijk van een 
jonge vrouw, dat uit de Seine is opgevist, 
te identificeren. Het zou om Miram Tal
bot gaan... maar het dode lichaam is niet 
dat van Miriam. Adams beseft dat zijn 
vriendin in moeilijkheden verkeert en 
gaat op zoek. De moordenaar weet dit, en 
zal het hem daarbij zeer moeilijk maken. 
Het is rond die periode dat men vin
gerafdrukken begint te gebruiken als be
wijsmateriaal. Zo krijgt Adams met de 
pneumatique (een systeem dat via een 
buizenstruktuur onder de stad poststuk
ken van het ene kantoor naar het andere 
kan doorsturen door middel van lucht
druk) een pakje toegestuurd met daarin 
de vingers van de vermoorde vrouw. 
Adams wordt van moord beschuldigd 
maar zal uiteindelijk zelf de moordenaar 
ontmaskeren. En zo kom je ook te weten 
wat Panama daarmee te maken heeft. De 
auteur weet zeer goed het Parijs van rond 
de eeuwrwisseling weer te geven, niet 
alleen de sfeer, ook de politieke kuituur 
en alles wat daaromheen draait. Je ziet de 
stad zó voor je ogen verschijnen, met alle 
details, alle geluiden; zelfs de geuren... 
c» Panama. Eric Zencey. Uitg. Anthos, 

Amsterdam / Singel 262, Antwerpen, 

1996. 412 blz., 790 fr. 

Draadloos is de tweede triller van Jack 

0'Connell. Met zijn debuut, Postbus 9, 
mocht de auteur de hoogste Amerikaanse 
misdaadromanprijs ontvangen, die van 
Mysterious Press. De plaats van het ge
beuren m Draadloos is, net als in Postbus 

9, Quisigamond (New-England). Het ver
haal begint als een priester op gruwelijke 
wijze aan zijn einde komt in zijn eigen 
katedraal. Het lijkt een rituele bende-
moord. Kersverse rechercheur Hannah 

komt. Dan wordt door justitie, leger en 
kerk de jacht op hem geopend. Ook zijn 
broers en zussen kiezen partij voor vader 
want, als één van de kinderen 'verraad' 
pleegt, vervalt hun erfdeel ... Een fa
milietragedie, maar ook een roman over 
het web dat door politiek en kerk over 
ons land gesponnen is. 
c& Donnadieu. Aster Berkhof. Uitg. Hou-

tekiet, Antwerpen, 1996, Vierde druk. 

480 bk., 398 fr. 

Bob Mendes kennen we reeds van Het 

Chunnel Syndroom (1989) en Vergelding 

(1992) waarvoor hij in 1993 de Gouden 
Strop kreeg. Zijn nieuwste boek De 
Kracht van het Vuur speelt zich voor een 
groot gedeelte af in Iran. Het beschrijft de 
gebeurtenissen in het leven van de jonge 
vrouwelijke dokter Sharon Stern, tegen 
de achtergrond van de politieke en eko-
nomische gebeurtenissen in Iran tussen 
1953 en 1979. Op 16 augustus 1953 
ontvlucht Darius Razdi, kanselier van de 
sjah van Perzië, het gistende Teheran. Op 
één en dezelfde dag verwekt hij bij zijn 
kersverse echtgenote een zoon en ver-

Te gek 
om waar te zUn 

Shaw zit de diverse bendeleiders van 

Bangkok Park op de huid, tot ze ontdekt 

dat het spoor een andere kant opgaat, dat 

van de hippe nachtklub Draadloos. Dit is 

een verzamelplaats van een klubje zend

amateurs die het doelwit blijken te zijn. 

Samen met Flynn, financieel adviseur en 

vaderfiguur, zal Hannah de moraalridder 

in het nauw drijven. 

c» Draadloos. Jack 0'Connell. Uitg. De 

Arbeiderspers, Amsterdam I Singel 

262, Antwerpen, 1996. 356 blz., 739 

fr. 

Van Aster Berkhof, de meest gelezen 
Vlaamse auteur, is een heruitgave van 
Donnadieu op de markt. Een meesle
pende roman over vader Donnadieu, die 
net als zijn voorvaderen beheerder is van 
kerkelijke goederen waarop het fami
liefortuin gebouwd is. Donnadieu is ook 
de naam van een 19de-eeuws kasteel op 
de grens van Vlaanderen en Frankrijk. 
Wie van Donnadieu is maakt carrière: 
kardinaal, minister, generaal, rechter... 
Elk van de kinderen moet gehoorzaam
heid zweren aan de katolieke partij, het 
leger en de kerk, in navolging van de 
vader. Op een bepaald ogenblik onttrekt 
zich één van de zonen, Erik, een jour
nalist, aan de door zijn vader opgestelde 
hiërarchie, en begint zelfs een relatie met 
een vrouw die niet uit vaders 'kringen' 

kracht hij de jonge jodin Sharin Stern, die 
hij op zijn vlucht ontmoet. Zij weet te 
ontkomen en trouwt negen dagen later 
met Samuel Hofman, met wie zij in haar 
huwelijksnacht de liefde bedrijft. Na ne
gen maanden wordt Simon geboren. Wie 
is nu eigenlijk zijn vader? Razdi is razend 
als hij de ontsnapping van Sharon vast
stelt en zint op wraak. Van dan af begint 
de zoektocht, 25 jaar lang, naar Sharon en 
Simon, 'zijn' tweede zoon. Razdi's groot
heidswaanzin drijft het verhaal uitein
delijk naar ijzingwekkende ontknoping. 
Een triller met klasse. 
c& De Kracht van het Vuur. Bob Mendes. 

Uitg. Manteau, Antwerpen/Meulen-

hoff, Amsterdam, 1996.431 blz., 798 

fr. 

Van Piet Teigeler hebben we nog niet alles 
gelezen, en van het duo Carpentier & 

Dewit hebben we ook nog niet alles 
gezien. Elvis dood in Deume, het derde 
deel van het tweetal, speelt zich af in het 
namaak-Elvis-circus in de Scheldestad. 
Een Elvis-imitator wordt dood aange
troffen. Gewurgd in een kamer die van
binnen op slot zit, het cijfer 8 met 
schminkstift op de spiegel geklad. Zijn 
manager is een ex-korporaal bij de para's, 
zijn lijfwachten staan bekend als de Blues 
Brothers en zijn dochter heet Lisa-Marie 
... Zoals we van de auteur gewoon zijn is 

ook dit deel in een vlotte stijl geschreven, 

met gevoel voor humor, spannmg en een 
verrassend plot. 

c» Elvis dood in Deume. Piet Teigeler. 

Uitg. Houtekiet, Antwerpen I Fontein, 

Baarn, 1996. 166 blz., 498 fr. 

Rechercheur 'Appie' Baantjer deed acht
entwintig jaar onafgebroken dienst in het 
veelbesproken politiebureau aan de Am
sterdamse Warmoesstraat. 
In zijn reeks Bureau Warmoesstraat is 
deel 8 van de persen gerold. In deze 
bundel, met waargebeurde verhalen uit 
het politieleven, komt men tot de kon-
klusie dat het verschil tussen fantasie en 
werkelijkheid heel klein is. Alle gebeur
tenissen die zich afspelen in deze ver
halen, berusten op autentieke ervaringen 
van de auteur. De namen en plaatsnamen 
zijn echter gewijzigd, 
c» Rechercheur Baantjer. Bureau War

moesstraat. Deel 8. Uitg. Fontein, 

Baarn, 1996.156 blz., 298 fr. 

Javier Marias geldt als dé toonaangevende 
Spaanse schrijver van zijn generatie. Zijn 
werk wordt in vele talen vertaald. Ge
kend zijn Een man van gevoel, Allerzielen 

en Een hart zo blank. De nieuwste ver
taling heet Denk morgen op het slagveld 
aan mij. Victor Frances is kortgeleden 
gescheiden. Hij wordt uitgenodigd voor 
een intiem etentje bij Marta, een gehuwde 
vrouw wier man op zakenreis is. Nog 
voor hun geplande liefdesspel wordt 
Marta onwel en sterft. Wat moet Victor 
doen met het lijk, met haar slapende kind 
en hoe moet de echtgenoot op de hoogte 
worden gesteld? Knap, spannend, fan
tastisch, humoristisch, 
o» Denk morgen op het slagveld aan mij. 

Javier Marias. Uitg. Meulenhoff Am

sterdam I Kritak-Manteau, Antwer

pen. 1996. 352 blz., 900 fr. 

Twee werken van John Irving werden 
uitgegeven in pocketvorm. Irving, waar
schijnlijk het meest bekend van zijn ver
filmde werken 'De wereld volgens Garp' 
en 'Hotel New Hampshire', is een mees
terverteller en weet in zijn boeken het 
buitengewone tot standaard te verheffen. 
In Bidden wij voor Owen Meany doodt 
de hoofdfiguur met één rake honkbalslag 
zijn beste vriend. Wordt het gebeurde 
door velen afgedaan als een ongeval, 
Owen Meany zelf denkt daar anders 
over... Een tweede pocket De redding van 
Piggy Sneed bevat een zestal kortverhalen 
en 4 essays van de hand van de meester. 
Samen bijna 1000 blz. leesplezier voor 
een zeer vriendelijke prijs. 
o& Bidden wij voor Owen Meany & De 

redding van Piggy Sneed. John Irving. 

Uitg. Anthos - Amsterdam. 1996. 622 

& 258 blz., 350 & 298 fr. 
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Z e zijn allebei (een beetje) tevreden. Club Brugge 

omdat de Europese avonturen 1996 financieel 

een batig saldo achterlieten. Anderlecht omdat het 

Europees mag overwinteren. Dat het overwonnen 

Helsingborgs sportief niets voorstelde, werd niet in 

overweging genomen, de onvermijdelijke krisis werd 

weer uitgesteld. Onze topklubs hebben een 

kinderhandje gekregen en zoals men weet, is die 

gauw gevuld. 

• SPORT 4 

ook de zwarte 

parels van 

Anderlecht 

(Nwanu, 

Johnson, 

Preko en 

Musonda) 

hebben de 

klub nog niet 

uit het slop 

kunnen halen. 

12 

Schalke 04 was een maat te groot voor 
Club Brugge. Een verrassing was dat niet. 
Club bleef desondanks hopen. Mario 
Stanic bleef nog een paar weken langer in 
West-Vlaanderen om het Europese be
staan van de ploeg van Broos proberen te 
verlengen. Het mocht niet zijn. In Gel-
senkirchen kwam de landskampioen nau
welijks in het stuk voor. De afstand tussen 
de Duitse middenmoot en de Belgische... 
top is groot geworden. 

LIERSE 

Erger was dat de Westvlamingen vier 
dagen later in het eigen Jan Breydel-
stadion zonder pardon door Lierse uit de 
Beker van België werden gebonjourd. De 
dubbel wordt dus niet herhaald. De Beker 
wordt geen driemaal op rij gewonnen. De 
hoog gestemde verwachtingen van het 
begin van het seizoen worden niet in
gelost. Net als alle andere klubs leverde 
FC Brugge kwaliteit in. Het regeert als 
Éénoog in het rijk der blinden. Dat pre
cies Lierse - meer nog dan Schalke 04 -
Club met de realiteit konfronteerde mag 
ons verheugen. Het Lierse van Gerets is 
een verrijking voor ons voetbal. Eric „de 
Leeuw" heeft een stuk van zijn eigen 
avontuurlijk en temperamentvol karakter 
op zijn ploeg overgezet. Lierse durft on

deruitgaat. Precies daarom kan het aan
genaam verrassen. Jonge spelers uit de 
eigen regio worden op het Lisp gekoes
terd. Lierse blijft de kweekvijver die het 
altijd is geweest. Het gaat dit seizoen 
voluit voor Europees voetbal. Dat is meer 
dan verwacht want toen Kjetil Rekdal in 
de aanvang van het seizoen de deuren 
onheus achter zich dichtsloeg werd hoop 
verdreven door twijfel. Ten onrechte zo
als nu is gebleken. 

getten worden opgetrokken. Sporting 
werkt nu met een begroting van om en bij 
driekwart miljard. Die zou met ongeveer 
de helft moeten kunnen worden op
getrokken om konkurrentieel te worden 
met de Europese topklubs. Introduktie op 
de beurs wordt overwogen. De mer
chandising moet meer geld in het laatje 
brengen. Prachtige voornemens allemaal 
maar het zou natuurlijk ook geen kwaad 
kunnen indien het sportieve beleid werd 
bijgesteld. Mario Stanic werd door An
derlecht niet goed genoeg bevonden. Niet 
de echte topklasse volgens Paul Courant. 
Kan waar zijn maar zo slecht was Mario 
nu ook weer niet. Paul Okon werd in 
Anderlecht na één maand stage lopen 

Een kinderhand 
is gauw... 

HISTORISCH DIEPTEPUNT 
Anderlecht is er vanzelfsprekend niet be
ter aan toe dan Club Brugge. De over
winning tegen Helsingborg, dat kom
petitieritme miste doordat de winterstop 
in Zweden al enkele weken was ingegaan, 
bespaarde het klubbestuur (voorlopig) 
hevige kritiek en vermoedelijk daaraan 
vastzittende pijnlijke beslissingen. On
middellijk richtten de voorzitter en de 
manager de blikken naar de toekomst. 
Anderlecht wil weer aansluiten bij de 
Europese top. Daartoe moeten de bud-

De jaarwisseling l<omt eraan en traditioneel 
wordt dan prijsuitreiking gehouden. De 
Sportman en Sportvrouw van het Jaar. De 
Gouden Schoen. De Gouden Spii<e en zo 
l<unnen we nog een tijdje doorgaan. Uila 

reldbeker. Hij was de sterkste In april en de 
sterkste in oktober in de zomer joeg hij op 
een ritoverwinning in de Tour en in het 
vroege najaar probeerde hij ook Parijs-Tours 
te winnen. We zijn zo gewoon geraakt aan de 

De beste van 
ailemaal 

Werbrouck wordt de sportvrouw. Daar kan 
weinig twijfel over bestaan. Haar Olympisch 
goud zal onvermijdelijk het zwaarst wegen. 
Fredje De Burghgraeve valt om dezelfde 
reden vermoedlijk dezelfde eer te beurt. 
Alhoewel hij met meer en sterkere kon-
kurrenten moet afrekenen. Er is de triat
lonkampioen Van Lierde. De iron Man die in 
zijn specialiteit als de enige en echte we
reldkampioen wordt aangezien. Veelzijdige 
aanleg gekombineerd met een monumen
tale wilskracht en onbuigzaam karakter. Be
ter kan onmogelijk. En er is natuurlijk Johan 
Museeuw. Voor ons is de man uit Gistel de 
Sportman van het Jaar. Winnaar van Parijs-
Roubaix, van het nationaal kampioenschap, 
van het wereldkampioenschap, van de we-

topprestaties van Museeuw dat we ze bijna 
normaal zijn gaan vinden. Daarom wordt de 
draagkracht van zijn erelijst bijna systema
tisch onderschat. De konkurrentie is enorm 
groot In de wereld van de velo. Weinigen 
kunnen de druk een gans jaar aan, kunnen 
meermaals pieken. Museeuw kan het al
lemaal en doet het al meerdere jaren. Zijn 
overwinning in het wereldkampioenschap 
getuigde van onwaarschijnlijke klasse en ge
drevenheid. Het is bijna wraakroepend dat de 
Cistelnaar In zijn beste jaar ooit niet als 
sportman van het jaar zal worden gekroond. 
Omdat het Olympisch goud nu éénmaal maar 
om de vier jaren blinkt... 

(OP) 

doorgestuurd. Hij kreeg onvoldoende. 
Gilles De Bilde moest worden terug
gekocht nadat hij in de jeugdschool van 
Anderlecht was „gezakt". Nordin Jbari, 
de scorende spits van AA Gent, werd 
jarenlang gewogen maar uiteindelijk te 
licht bevonden. Katana werd niet ontdekt 
in Genk maar in Gent. Het is ooit anders 
geweest. Toen echte voetbalkenners het 
nog voor het zeggen hadden in het As-
tridpark werd ontluikend talent daar op
gestapeld in voorraadschuren. 
Mogelijk speelt Anderlecht een sterke of 
althans betere terugronde maar het blijft 
een feit dat de heenronde werd afgesloten 
op de achtste plaats. Een historisch diep
tepunt voor een vereniging die ooit on
aantastbaar op en naast het veld het 
voetbal in België regeerde. 

DE VERRASSING 

Ook Eendracht Aalst beleefde in de voor
bije maanden moeilijke tijden. In ver
gelijking met vorig seizoen verzamelde 
Eendracht in de heenronde negen punten 
minder. Enkel Mechelen (min elf) en 
Cercle Brugge (min zestien) deden nog 
slechter. Aalst worstelde met bestuurlijke 
problemen, met een sportieve terugval en 
met de scheidsrechters. Wat een geres-
pekteerde ref als Van den Wijngaert be
zielde om op Moeskroen vroeg in de 
wedstrijd Sandjon uit te sluiten omwille 
van een te late sliding op Mbo Mpenza 
mag Joost weten. De nochtans ervaren 
Antwerpse scheidsrechter was vermoe
delijk in de ban geraakt van het en-
toesiasme van de supporters van Moes
kroen. Aalst kostte het minstens één en 
misschien zelfs drie punten. Een paar 
weken eerder werd Aalst in Lokeren van 
de overwinning afgehouden door een 
licht toegekende strafschop in... bles

suretijd. Het kan natuurlijk allemaal toe
val zijn. Maar toch. Aalst takseerde Moes
kroen inmiddels op zijn juiste waarde. In 
het bekerduel vijf dagen later verkochten 
de Oostvlamingen de ploeg van Leekens 
een 3-0 dreun om de oren. Moeskroen is 
natuurlijk „de" verrassing. Er wordt die 
ploeg, die op verplaatsing countervoetbal 
speelt in alle tijden en wijzen, nog veel 
vergeven. Op Mechelen bijvoorbeeld, 
waar Excelsior in het stuk eigenlijk niet 
voorkwam, werd tegen alle logica in 
gewonnen. Wanneer René Vandereycken 
zijn ploeg met dezelfde perspektiefloze 
opdrachten in de wei stuurt wordt hij 
daarvoor terecht geblameerd. Voor 
Moeskroen ligt dat voorlopig nog an
ders. 

DERBY DER LAGE LANDEN 

Inmiddels richten alle ogen zich naar 
België-Nederland. Nog een paar keer 
slapen en de ongelijke strijd wordt ge
streden. De Rode Duivels vertrekken als 
underdogs. Dat is hun geliefkoosde uit
gangspositie. Ze zijn kansloos en kunnen 
dus alleen maar winnen. Albert, Nilis en 
Degryse zullen van de partij zijn. Al weet 
men met Van Moer nooit. De bondscoach 
is geen katje om zonder handschoenen 
aan te pakken. Hij trekt zich van niemand 
wat aan en vaart een eigen koers. Klinkt 
het niet dan botst het maar. Ongewild en 
onbedoeld heeft hij daarmee eerbied af
gedwongen. Hem vooral gunnen we een 
goed resultaat. In die richting spraak ook 
Philippe Albert die zich vermoedelijk zal 
willen revancheren. De beenharde Waal is 
in Engeland zo mogelijk nog harder ge
worden. Misschien niet lichamelijk - dat 
kon ook moeilijk - maar zeker mentaal. 
Op de eilanden gaat het hard tegen 
onzacht. Misschien worden daar bin
nenkort nieuwe rekords gevestigd. Er was 
de overgang van Alan Shearer van Black
burn naar Newcastle. De duurste over
gang aller tijden. Maar inmiddels boden 
Manchester United en Arsenal één mil
jard voor Ronaldo van Barcolona. De 
Londense klub zou het verst zijn gegaan 
en de Braziliaan een kontrakt hebben 
aangeboden waarbij hij in tien seizoenen 
2,2 miljard zou gaan verdienen. Dat is 
222 miljoen op jaarbasis, 18,5 miljoen op 
maandbasis, 575.000 op dagbasis of 
24.000 frank per uur. Vandaag verdient 
de Braziliaan bij Barcelona 55 miljoen per 
jaar. De Spanjaarden overwegen zijn sa
laris op te trekken naar 92,5 miljoen. We 
weten niet hoe het afloopt, we weten niet 
of het waar is, we weten wel dat zot zijn 
geen zeer doet en dat gezond verstand 
binnenkort kostbaarder zal worden dan 
topvoetballers. Zeker op het eiland waar 
de zin voor verhouding volledig zoek is 
geraakt. 

Gym Pie 
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SATERDAG 

AHASVERUS 
,Rijkswacht zet 

postboden in", 

las Ahasverus 

Om ons te postchecken? 

© 

Als de drank is in de man 

zit Bob aan de volant 

© 

Voor Eurostar komt er maar geen 

einde aan de tunnel 

© 

Zetduivel: 

Roger Mal elevé 

© 

Rijksboden en Postwachters 

© 

Van check-in, check-out, check-up 

komt vlug post-check 

© 

Zetduivel: 

De bruiloft van Canabis 

© 

Binnenkort zit dit land 

ook nog met pedofiles 

© 

Wie Bob heeft meegenomen is 
nog nooit te laat thuisgekomen 

In het Archief en Museum van het Vlaams 
Leven te Brussel (AMVB) loopt een ten
toonstelling over leven en werk van twee 
merkwaardige Brusselaars. Beide mannen 
hebben zich, elk op hun manier, ver
dienstelijk gemaakt om Brussel autentiek, 
dus Vlaams én volks, te houden. De eerste 
is Frans Reinhard, de tweede Cypriaan 
Verhavert. 

GRIEVENCOMMISSIE 

Reinhard werd in 1850 te Brussel ge
boren, oefende kort het beroep van on
derwijzer uit maar werd ambtenaar van 
de stad, vanuit die funktie probeerde hij 
de administratie te vervlaamsen. Boven
dien was hij op meerdere vlakken, po
litiek, kultureel en sociaal, aktief. Bij de 
tentoonstelling hoort een brochure (495 
fr., 104 blz.) waarin zijn bezige leven 
belicht wordt. 

Bijzonder verhelderend is het overzicht 
van het taalgebruik in het nieuwe België. 
Daarin wordt de nadruk gelegd op het 
verzoekschrift door Jan Frans Willems in 
1840 op touw gezet en waarin het gebruik 
van het Nederlands in Vlaanderen geëist 
wordt. 100.000 handtekeningen verge
zelden de petitie, ze maakte zeer grote 
indruk. Voor het eerst gebruikte de pers 
het begrip Vlaamse beweging. De Frans-
taligen reageerden woedend. Een van 
hen, de Luikse prof. Mypels, had het 
belang van de beweging goed ingeschat. 
Hij verklaarde: „C'est une lutte qui com
mence!". 

Gesterkt door dit verzoekschrift kwam 
een hele beweging voor de verneder
landsing op dreef. Om een beetje te
gemoet te komen aan de Vlaamse eisen 
werd „een Vlaemsche commissie" op
gericht, beter bekend als de Grieven
commissie. Reinhard zou er tussen 1882-
'83 eerste sekretaris van zijn. 
Onder burgemeester Anspach (1870) 
werd Reinhard ambtenaar van de stad, 
toen Karel Buis hem opvolgde (1882) 
werd hij zijn sekretaris. Reinhard wist op 
te klimmen tot hoofdambtenaar Onder
wijs en Schone Kunsten, maar hogere 
benoemingen werden systematisch ge
weigerd vanwege té Vlaamsgezind. Rein
hard stak z'n overtuiging ook niet weg, 
reageerde in felle pamflettten op de pes
terijen die hij van zijn Franstalige kol
lega's te verduren kreeg. Haast dagelijks 
zat zijn brievenbus vol anonieme be
dreigingen. Toch was er geen Vlaamse 
vereniging in Brussel of Reinhard was er 
voorzitter, schrijver of medeoprichter 
van. In 1891 stichtte hij mee het Na
tionaal Vlaamsch Verbond, een onafhan
kelijke Vlaamse partij. 
Zijn grote verdienste bestond erin dat hij 
de Landdagenbeweging mee hielp leiden. 
Deze beweging organiseerde tussen 
1864-1914 over de verschillende partijen 

• VLAAMS PLAKBOEK • 

Twee Brusselaars 
heen een politieke samenwerking om tot 
de hele vernederlandsing van Vlaanderen 
te komen. 

„TRAlTRE..." 

Reinhard werd steeds militanter, zijn 
standpunten radikaler. Op 3 november 
1916 voerde hij het woord bij de opening 
van de vernederlandste Gentse hoge
school. Na de wapenstilstand achtte hij 
het wijs naar Nederland uit te wijken en, 
alhoewel hij nooit vervolgd of veroor
deeld werd, werd zijn pensioen van amb
tenaar ingetrokken. 

Toen zijn echtgenote, die van Neder
landse nationaliteit was, haar man ach
terna wou reizen werd haar tot driemaal 
toe een paspoort geweigerd. De stads
bediende scheurde het dokument voor 
haar ogen in stukken met de woorden:,, 
Vous désirez un passeport pour rejoindre 
votre traïtre de mari en Hollande, n'est ce 
pas. Voila ce que j'en fais de votre pas
seport!" 

In juli 1921 hield minister van Justitie, 
Emile Van der Velde in het parlement een 
toespraak tegen amnestie, hij riep daarbij 
„de twintigduizend gesneuvelde solda
ten" als getuigen op. Bij het vernemen 

In 1911 stelde Relntiard voor art. 65 
van de grondwet te herzien. 

„Niemand mag tot het ambt van 
minister geroepen worden zonder 

bewezen te hebben de Nederlandse 
en de Franse taal machtig te zijn." 
Zijn vraag is vandaag nog aictueel. 

van zoveel cyniscme kreeg Reinhard een 
beroerte en overleed, hij werd begraven 
op het kerkhof van Oosterbeek. Tijdens 
de slag om Arnhem in september '44 
werd zijn graf vernield zodat het plan om 
zijn stoffelijk overschot naar Brussel over 
te brengen niet doorging. 

'T SPAEVERKEN 
De tweede figuur die herdacht wordt is 
Cypriaan Verhavert, hij werd op 2 de
cember 1878 te Kester geboren. Vroeg 
wees geworden leerde hij de stiel van 
bakker, op 15-jarige leeftijd begon hij 
gedichten te schrijven en in 1896 ver
scheen Armoe, zijn eerste werkje. In 1904 
werd Verhavert pohtieman in de Ma-
rollen. Vanuit zijn dagehjks kontakt met 
de Brusselse volksmensen schreef hij kur-
siefjes die hij via een eigen uitgeverijtje, 't 
Spaeverken, uitgaf. Zijn werken worden 
vandaag herontdekt. Door de Academie 
van het Brussels werd onlangs zijn ver
zameling Brusselscbe Typen opnieuw uit
gegeven. (275 fr., 52 blz.) 
In 1912 werd Verhavert joernalist bij Het 

Laatste Nieuws en ook daarin beschreef 
hij het autentieke Brusselse volksleven. 
Voor dit werk werd hij in 1933 door 
koning Albert tot Ridder in de Kroonorde 
benoemd. Verhavert overleed in 1946. 

(mvl) 

c» Frans Reinhard en Cypriaan Verha

vert in het AMVB, Visverkopersstraat 

13 te 1000 Brussel. Tot 21 dec. '96. 

Elke dag van 10 tot 18 u. Op dins- en 

zondag gesloten. Academie van het 

Brussel, zelfde adres. (02/512.42.81) 
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Opgave 77 

HORIZONTAAL 
4. Vervuld van sptjt, maar 

met goede voornemens 
voor de toekomst (9) 

6. Een waterbed misschien' 
(9) 

9. HIJ kiest voor een toetsen-
instrument (12) 

10. Uit deze inoudlng lijkt hoe 
belangrijk de funktie van 
een portier is (14) 

13 Het kostuum dat een 
grappenmaker moet tor
sen (9) 

14. Ardense viervoeter (4) 
15. Springtuig (9) 
17 Kompleet beter geworden 

(7) 
18 Op termijn barst dit pro-

jektiei uit elkaar (6) 

VERTIKAAL 

1, Deze kwaal maakt dat je 
geen beslissingen kunt ne
men (16) 

2. Meedoen aan een tom
bola was vroeger zeker 
plezierig (10) 

3. Die leidt een zwervend be
staan (6) 

5. Stukje Verenigd Koninkrijk 
(5) 

7. 'n Deel wél (en daar gaat 
het om) en 'n deel niet 
(7) 

8. Voortbeweglngswljze van 
een peuter (7) 

10. Kristelijke gewijde hande
ling (9) 

11. Wandelaar op de trap of in 
de gang (5) 

12 Vis die geen vis Is (4) 
16. Deze groet is vla de te

lefoon ingeburgerd (5) 

Oplossing opgave 76 

Horizontaal: 2 assisen, 7 
voortlopend, 8. mededingen, 
10 bergstadje; 11. eindeloos, 
13. klem, 14. knoet; 16 stut, 
17. gist; 18. we, 19 geze-
genden. 
Vertikaal: 1 verdoen; 3 
stoeltjeszetster; 4. ineens; 5. 
bode; 6. erkentelijk, 9. be
ginletter; 12. damsteen; 15. 
negen; 18. wel. 

Uit de Juiste inzendingen 
trolc een onschuldige hand 
deze van Jef Dockx, uit de 
De Robianostraat 59 te 
2150 Borsbeeic. Jef krijgt 
binnenkort zijn priJs thuis
bezorgd. 

De gele briefkaart met de 
oplossing van opgave 77 
verwachten wij ten laatste 
op maandag 23 december 
a.s.. op ons adres: Barri-
kadenpiein 12 te 1000 
Brussel. 
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CARLA'S SONG ALLES MOET WEG 
De eerste was de openmgsfilm van het filmfestival van 
Antwerpen, de tweede de sluitingsfilm en tegelijkertijd de 
wereldpremière. Plaatsen voor de pers waren er blijkbaar met 
voorzien, want een briefje vertelde ons dat we onze accreditatie 
mochten afhalen, maar dat beide films off-limits bleven. Voor 
een bespreking moet u des ergens anders terecht. 

SUNSET PARK 
Voor Sunset Park van Steve Gomer moet je basketbalgek zi]n, 
en als men de kijkcijfers voor deze sport m Vlaanderen bekijkt, 
is deze film een zeer kort leven beschoren, Rhea Perlman speelt 
de bijna onkundige vrouwelijk coach van een groep zwarte 

NIEUW IN DE BIOS 

jongeren, voor wie het allemaal niet zo hoeft. Ze geeft les in een 
middelbare school, maar droomt ervan om een restaurant te 
openen, en tot overmaat van ramp is haar recentste vrijer 
verdwenen. Met de noorderzon en haar hele huisraad. Na
tuurlijk slaagt ze erin het vertrouwen van de jongens te 
winnen. De Amerikaanse droom, dat iedere bedelaar president 
kan worden, is weer eens het leitmotief.. Ik stond al onder de 
douche toen het einde nog moest komen. (*) 

FLED 
Fled van regisseur Ken Hooks heeft Laurence Fishburne en 

Stephen Baldwin in de rollen van Piper en Dodge. Het werd een 
rasechte B-film. Piper en Dodge, een zwartwitkombinatie, zijn 
aan elkaar geketend. Dodge, veroordeeld voor computer-
inbraak, krijgt wat klappen van een door het dolle heen zijnde 
medegevangene, en Piper neemt het voor hem op. Een 
gevangenisopstand is er het resultaat van. 
Alle bewakers worden gedood en het tweetal ontsnapt. Dodge 
heeft echter kostbare informatie over een Cubaanse maf
fiabaas, en marshal Schiller en politieman Gibson willen hem 
beide klissen. De snel op elkaar volgende aktiescènes zullen een 
jong en niet veeleisend publiek zeker aanspreken, diegenen die 
echter iets meer willen, krijgen een mager beestje voor
geschoteld. (**) 

Willem Sneer 

A MEDIALANDSCHAP # 

Jack Nicholson naast 
Harvey Keitel In The 
two Jakes, 
zat. 14 dec., Ned. 1 

om 23U.25. 

^=^' Donka: portret van een Afrikaans zie
kenhuis Dokumentalre van NV De Wereld over het 
Donka-ziekenhuls in de Guinese hoofdstad Conakry. 
Er zijn geen geid, geen teiefoon en geen genees-
middeien. Er is aileen veel moed en goede wil In 
Guinee werd dit schrijnende dokument meteen ver
boden. Zon. 15 dec., TV i om 22u.05 

^=^ Document: De joden van Antwerpen Do
kumentalre over de chassidische gemeenschap in 
Antwerpen, een van de belangrijkste centra van deze 
mystiek-religieuze stroming Deze ongeveer 6.000 
joden leven strikt volgens de regels van de ,,tora" en 
fungeren zowat als het geweten van de anderejoden. 
Maan. 16 dec, TV 2 om 20u.05 

^=^ DIrty Harry Schitterende Amerikaanse po
litiefilm van Don Siegels uit 1971 met een super-
aktieve, eigengereide Clint Eastwood, die jacht maakt 
op een psychopatische moordenaar. Na deze suk-
sesrijde knaller zouden er nog vier Dirty Harry's 
volgen Dins. 17 dec, Kanaal 2 om 20U.45 

Het einde van Sport 7 
m Het samengaan van De Vlijt, uitgever 
van Gazet van Antwerpen, en Concentra, 

uitgever van Het Belang van Limburg, in 
de Regionale UitgeversGroep (RUG) zou 
voor beide partners wel eens een bij
zonder onaangenaam staartje kunnen 
krijgen. Volgens de Commissie voor 

Bank- en Financiewezen dient de RUG 
ook de aandelen van de minderheids
aandeelhouders van De Vlijt openbaar 
over te nemen aan dezelfde prijs als deze 
die geschat werd bij het ontstaan van de 
RUG. Dat betekent dat de 801 aandelen 
die in handen van kleine aandeelhouders 
zijn gekocht moeten worden aan 1,1 
miljoen fr. per stuk. In het totaal bedraagt 
de nog door de RUG neer te leggen som 
dus 880 miljoen fr. 

H Volgens het weekblad Trends heeft De 

Persgroep, uitgever van o.m. De Morgen 

en Het Laatste Nieuws, plannen om in 
1997 van start te gaan met een nationaal 
radiostation. De zender zou De Morgen 

FM gaan heten en zou vooral rock en pop 
voor jeugdigen brengen. De doelgroep 
die bediend zal worden is een 'jong, 
stedelijk publiek met een hoog oplei-
dingsnivo' en zal rechtstreeks in kon-
kurrentie treden met het VRT-net Studio 

Brussel. De Morgen FM zal niet vanop 

één plaats uitzenden, maar zal zelf enkele 
lokale radio's opkopen en anderen ertoe 
trachten te overhalen om de programma's 
rechtstreeks van de satelliet over te ne
men. De - in Vlaanderen verboden -
ketenvorming zou middels een handige 
kommerciële truuk omzeild worden. Zo
als wij vorige week meldden kapen de 
lokale radio's in de groep van 12- tot 24-
jarigen tot 18% van de luisteraars weg. 
^ Sport 7, het pas opgestarte Neder
landse sportkanaal, doet de boeken dicht. 
De nachtmerrie van het kommerciële 
kanaal heeft juist 4 maanden geduurd. 
Sport 7 had nochtans een suksesverhaal 
moeten worden. De Koninklijke Neder
landse Voetbalbond (KNVB) en een aan
tal aandeelhouders hadden jaarlijks meer
dere miljarden vrij voor de uitzendrech
ten van de Nederlandse voetbalkompe
titie. Maar al van bij de start had Sport 7 
meer vijanden dan vrienden. De kabel
maatschappijen, de topklubs Ajax en Fey-
enoord en niet in het minst de kijker 
konden zich niet terugvinden in het ini
tiatief en vrijwel van in het begin was het 
lot van het station dan ook bezegeld. 
Bijzonder belangrijk was een uitspraak 
van de rechtbank dat de uitzendrechten 
van voetbal niet toebehoren aan de 

De kunstjes van Luc Nilis en Co. zullen 
niet meer op Sport 7 te bewonderen 

zijn. 

KNVB, maar aan de klubs zelf. Dat oor
deel kwam er nadat Feyenoord naar de 
rechter was gestapt. Het failliet zou ver
regaande gevolgen kunnen hebben voor 
de Nederlandse klubs. Die wordt het 
vooruitzicht op veel geld voor de rechten 
ontnomen. Daardoor is het niet onwaar
schijnlijk dat veel klubs in de financiële 
problemen komen, o.a. omdat de lonen 
van de spelers fel gestegen waren door het 
vele geld dat zou binnenstromen. Na vier 
maanden van uitzenden heeft Sport 7 
inmiddels bijna evenveel verlies (1,8 mil
jard fr.) gemaakt dan dat het jaarlijks naar 
de klubs zou doen vloeien ... 

'^^' I love you to death Amerikaanse romantische 
komedie van Lawrence Kasdan uit 1990 met Tracey 
Ullman, Kevin Kline en William Hurt. De flamboyante 
Joey is de trotse eigenaar van een goeddraaiende 
pizzeria. Hij vindt van zichzelf dat hij een uitstekend 
zakenman en huisvader is en denkt daarom af en toe 
recht te hebben op een slippertje. Wanneer zijn 
echtgenote dat ontdekt, probeert zij hem te ver
moorden, tot vijf keer toe. Onwaarschijnlijk verhaal, 
maar toch gebaseerd op ware feiten. Woens. 18 
dec. Kanaal 2 om 20u.45 

f̂e=# Panorama: Met goed fatsoen Steekpen
ningen aannemen mag niet. Seks met kinderen mag 
niet. Maar mag een politikus in zijn privé-leven uit
spoken wat hij wil, als hij zich verder maar aan de wet 
houdt? Op de vooravond van Kerstmis peilt Panorama 
naar het nieuwe fatsoen en de (dubbele) moraal in 
het land. Dond. 19 dec, TV i om 2lu.35 

lfe=J' Amateur Schitterende komedie van Hal Hart
ley uit 1994 waarin Isabelle Huppert, een ex-non die 
pornoverhalen schrijft, denkt dat ze een goddelijke 
missie heeft en de erg verwarde en aan geheu
genverlies lijdende Martin Donovan onder haar hoede 
neemt. Alle personages In deze film zoeken naar 
verlossing en/of een vorm van levensvreugde. Ori
ginele film! VrIJ. 20 dec, TV 2 om 22u.30 

1 4 

TV1 zette vrijdagavond zijn win
teroffensief in met een nieuwe 
reeks 'Droomfabrieken'. Belang
rijkste verschil met de voorgaande 
edities was het ontbreken van Bart 
Peeters zodat Rani De Coninck en 
Sabine De Vos het alleen moesten 
klaren. Daarmee koos de VRT voor 
de oplossing van het minste 
kwaad, ledere andere mannelijke 
presentator zou immers vergele
ken worden met Peeters en dat 
zou vrijwel zeker op een negatieve 
beoordeling zijn uitgedraaid. 
'De Droomfabrlek' ademt ook nu 
nog Bart Peeters uit, zeker bij de 
kommentaarstukjes in de repor
tages. Maar hoe goed afgewerkt 
ook, het was Peeters niet. in dat 
opzicht speelt VTM een zeer per
fide spel. Het kommercieel station 
uit Vilvoorde heeft hem voor veel 
geld weggehaald bij de VRT en 
hem na een halvg (kijkcijfer)mis-
lukking - de (V)Liegende dozen -
op nön-aktief gesteld. Het talent 
dat deze man onmiskenbaar heeft, 
wordt nu door zijn exkiusivlteits-
kontrakt aan Vlaanderen onttrok
ken. Peeters wordt in dit geval dus 
bedacht met flinke hopen poen 
met als enige doel hem van het 
VRT- of VT4-scherm te houden. En 

er is al zo weinig prettigs op TV. Wie 
'Lalala-live' op het Nederlandse 
scherm al eens heeft gezien, weet 
dat Peeters daar nochtans iets aan 
kan veranderen. 
Het gemis aan de gewezen pre
sentator doet evenwel niets af aan 

gewisseld met één of twee meer 
spektakulaire gebeurtenissen. Het 
geheel wordt netjes in beeld ge
bracht en de kijker heeft zelden of 
nooit de indruk dat men hem het 
IQ van een kameel toemeet. Toch 
lijkt het vet van de soep te zijn: de 

Het vet is van de soep 
De Droomfabrlek, vrUdag 6 december 1996, TVl 

de verdiensten van het duo pre
sentatrices. Die brachten het er 
meer dan behoorlijk vanaf. Mis
schien is dat omdat de openbare 
zelf de selekties doorvoert en dat 
niet laat doen in één of andere 
schoonheidswedstrijd. De meeste 
VTMlssen mogen dan al wel de 
ambitie koesteren om een 'ver
nieuwende praatshow met inte
ressante gasten' te presenteren, 
het overgrote deel ervan zien wij 
niet meteen In staat om een pro
gramma als 'De Droomfabrlek' te 
dragen. Integendeel. 
Die nieuwe droomfabrlek borduurt 
overigens verder op het gekende 
patroon. Enkele - In produktie-
termen - goedkopere dromen af-

opgevoerde dromen waren in 
hoofdzaak doorslagjes van al eer
der vertoond materiaal. Je echt
genoot verrassen in een Zeppelin 
of al valschermspringend: waar is -
behoudens de lokatle - het ver
schil? 
Maar ook dat kan niet verhinderen 
dat wij na afloop toch met een 
voldaan gevoel de knop omdraai
den. Alleen al het aandoenlijke 
stukje rond een Tirolerorkest was 
tien keer beter dan wat er ge
lijktijdig loopt op VTM. Want daar 
moet Koen Wauters zich toch ook 
eens dringend gaan bezinnen over 
'Binnen zonder bellen'. 

Krik 
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Spraaicverwarring 
Het Is het recht van G. Van den Cruyce 
uit Affllgem (WIJ, 5 dec. jl.) om te pogen 
het politieke etiket „progressief" een 
nieuwe positieve Inhoud te geven. Dat 
zal helaas niet gemakkelijk zijn. Jaren
lang werd dit begrip misbruikt door 
kommunisten en andere extreem-linkse 
politici en syndikallsten om hun totalitair 
en stalinistisch verleden voor het grote 
publiek weg te stoppen. Ook de so
cialisten hebben er te pas en te onpas 
mee gegoocheld. Kortom, „progres
sief" wordt door vele mensen geas

socieerd met marxisme, kollektlvlsme en 
verstaatsing. 
Wie een eerlijke en grondige ontleding 
maakt van de grote problemen van deze 
tijd (massale werkloosheid, staats
schuld. Sociale Zekerheid), kan er echt 
niet naast kijken dat het juist de zichzelf 
„progressief" noemende socialisten ge
weest zijn, samen met hun bondge
noten in de vakbeweging en andere 
politieke partijen, die in eerste instantie 
verantwoordelijk waren voor die kolos
sale sociaal-ekonomische ontsporin
gen. 

Dat dan uitgerekend de VUJO staat te 
applaudiseren voor Maurlts Coppieters 
doet voor vele oprechte demokratlsch-
gezinde nationalisten de deur toe. Men 
gaat toch geen front vormen met men
sen (socialisten) die van dit land een 
sociaal-ekonomisch kerkhof gemaakt 
hebben? Mogen we echt geen lessen 
trekken uit het verleden? Of moet de 
geschiedenis, op vraag van links en ex
treem-links, gereduceerd worden tot 
het verhaal van de kollaboratie van het 
Vlaams-natlonallsme met nazi-Duits
land? De werklozen van vandaag heb

ben geen behoefte aan „progressieve" 
gruweisprookjes, wel aan arbeidsplaat
sen. Die zullen er maar komen wanneer 
de vakbeweging en haar „progressieve" 
politieke bondgenoten eindelijk eens 
voor eigen deur gaan vegen. Het de-
mokratisch nationalisme, de VUJO In
begrepen, moet ophouden zichzelf 
schuldkompleksen te laten aanpraten 
door zichzelf „progressief" noemende 
spraakmakers die zelf opgezadeld zitten 
met een onverwerkt verleden (mei 
'68). Eddy van Buosenhout. 

Bree 

Euforisch? 
In WIJ (28 nov. jl) kon ik een verslag lezen 
van het feestelijk slotkoncert van Vlaan-
deren-Europa 2002 in de Elisabethzaal in 
Antwerpen. 

Dicht bij het gebeuren betrokken zijnde 
heb ik aandachtig naar voorzitter Richard 
Celis geluisterd. Hoe dikwijls Vlaanderen 
en Vlaams in zijn toespraak voorkwamen 
kan ik bij benadering niet zeggen, maar 
het klonk goed in de oren. 
Het muzikaal gedeelte was prachtig en de 
dirigent subliem. 

Minister-president Van den Brande, die 
het laatste woord had, overtrof dhr. Celis 
in zijn euforische toespraak door Vlaan
deren nog meer aan bod te laten komen. 
Mij zeker niet gelaten. 
Waar ik echter als kleine garnaal, tussen al 
die grote vissen, niet bijkan is waarom er 
op het einde, door het Filharmonisch 
Orkest van Vlaanderen, geen Vlaamse 
leeuw gespeeld en gezongen werd? 

W. Herbosch, 
Wommelgem 

Blunder 
Groot was mijn verbazing de voltallige 
VU-senaatsfraktie aanwezig te zien op de 
eedaflegging van prinses Astrid als se
nator van rechtswege. 
Slechts enkele dagen voordien had onze 
voorzitter, in wehswaar erg voorzichtige 
termen, het koningshuis en al wat daar 
rond hangt in vraag gesteld, zoals ook 
reeds eerder dit jaar. 
Door niet ostentatief afwezig te blijven, 
geven hij en zijn manschappen blijk van 
weinig geloofwaardigheid. En is daar
enboven een onvriendelijk signaal naar de 
vele republikeinsgezinden die onze partij 
toch telt. Mag ik hopen op beterschap en 
dit spijtige voorval onderbrengen bij de 
rubriek „blunders"? 

Mare Hendrickx, 
Mechelen 

Artsenorde 
In zijn wederwoord (WIJ, 5 dec. jl.) 
beweert dokter H. Thibaut dat ik slecht 
ingelicht ben over de artsenorde. Het is 
inderdaad juist dat iemand die zich me
disch benadeeld voelt klacht kan indienen 
bij de gewone rechtbank. Bij de recente 
zware kritiek op ons gerecht kunnen wij 
die vele gevallen voegen van klagers over 
medische fouten en die daarbij op een 
muur van onrechtvaardigheid stuiten. 
Een enkel voorbeeld stuur ik naar dokter 
Thibaut persoonlijk. 

Mijn fundamentele kritiek gaat over de 
misplaatste geheimdoenerij van de art-

^ WEDERWOORD • 

senorde waarbij de benadeelde geen zicht 
krijgt op de uitspraak alsook op de uit
voering van de eventuele schorsing. De 
bhjf erbij dat dit klassegerecht is en ver
wijs naar een artikel daarover in de Art

senkrant van begin november. Als de 
artsen zelf de artsenorde niet in orde 
vinden, dan moet er wel een en ander 
mislopen in de sektor. 

Jan Caudron, 
Erpc-Mere 

Eten slechter 
Méér mensen gaan langzaam kapot aan 
wat zij eten dan aan het gebruik van drugs 
en aanverwante. Niemand denkt er aan 
van daar iets aan te doen. De gemiddelde 
levensduur stijgt, doch op welk een wijze. 
Zwijgt men Hefst over hoe ze leven of in 
leven gehouden worden. 
De struktureel totaal veranderde sociale 
levenswijze is de oorzaak van een ver
waarloosde voeding en van veel overdaad 
in het gebruik van alles wat men onder de 
algemene noemer van vergeet- of kal-
meerpillen kan klasseren. Of het nu 
zacht- of soft-drugs zijn. Alkohol, tabak, 
kahneerpillen, enz... De pillenindustrie 
bloeit zoals nooit tevoren. De illegale 
drugshandel ook! Jongeren op school 
worden drugdealer om een frank te ver
dienen. 

Niemand denkt er ook hier aan om de 
oorzaken te ontleden en er iets aan te 
doen. Het slagwoord is de strijd tussen 
voor- en tegenstanders. Verbieden of niet 
verbieden. Momenteel verbieden en bin
nen enkele jaren toelaten. Een hopeloze 
strijd want intussen moet men toegeven 
dat ondanks alles het verbruikt stijgt. 
Is er werkelijk iemand die denkt dat op 
die wijze overdadig misbruik zal terug
gedrongen worden ? Is het niet belachehjk 
dat het nieuws dagelijks gedomineerd is 
door de heksenjacht op drugdealers en 
alkoholgebruikers? Duurt al jaren en ge
raakt nooit opgelost. Kampagnes tegen 
druggebruik lossen het probleem dat ie
mand een potentiële gebruiker kan wor
den niet op. Verbod lost niets op als men 
de oorzaak niet aanpakt. 
Grootste oorzaak is vergetelheid zoeken. 
Men ziet het niet meer zitten of de 
spanninigen worden te groot. Ontspan
nen mensen met een bezigheid hebben 
géén behoefte aan kalmeermiddelen. 
Werkloosheid, nietsdoen of géén toe
komst zien is een belangrijke voedings
bodem om naar vergeetmiddelen te grij
pen. 

Dat wie werkehjk tegen drugs of kal
meermiddelen is, eens de zaak aanpakt 

aan de bron en niet schijnheihg denkt dat 
hij met een stoer verbod of subtiel re
detwisten over zacht en hard het pro
bleem opgelost heeft. Is daarmee het 
slecht geweten gesust? Het lijkt een 
prachtig huis dat biimenin totaal rot is. 

W. Degheldere, 
Brugge 

Cannabis 
Ik hoop dat dhr. Eugeen S'Heeren en M. 
Meuwis geheelonthouders zijn want ook 
tabak en alkohol zijn „Rauschgift". U 
bent blijkbaar tegen de waardenverloe
dering binnen de VUJOJ, maar wat heeft 
cannabislegalisering hier mee te maken? 
VUJO-voorzitter Van Germeersch kent 
zijn dossier maar al te goed en de af
gelopen maanden zijn er zoveel debatten 
gevoerd met voorstanders en tegenstan
ders van legalisering, dat deze laatsten 
zelfs moesten inbinden en enkel nog 
bedenkingen hebben bij de praktische 
uitvoering van zo'n legaüsering. 
Wat die waarden betreft: wat kan men 
tegen een roes hebben? De pleit niet voor 
een 24u. op 24u. gebruik van cannabis, 
maar hoeveel pintjesdrinkers doet dit 
24u. op 24u.? Verlangen we bovendien 
niet allemaal de vrijd^avond en in de 
weekends naar een of andere vorm van 
roes? Wist u trouwens dat er nog nooit 
iemand gestorven is van cannabisgebruik 
in tegenstelling tot de bijvoorbeeld 
20.000 doden elk jaar in Groot-Brit-
tannië ten gevolge van alkohohnisbruik? 
Nog een wetenswaardigheid: bij can
nabisgebruik verslappen je lachspieren en 
wordt je heel rustig en braaf, geen enkele 
vorm van agressie dus. Moet ik daarnaast 
nog een tekening maken van het „zat-
lappengedrag"? 

Vergelijk een joint dus niet met een he-
roïneshot, zoals je ook een pintje voor TV 
niet mag vergelijken met een Russische 
vodkadrinker. 

(ingekort) 
Diederik Demuynck, 

lierde 

Vlaamse 
PemoKraten 
Het is niet meer dan een detail, maar toch 
wel typerend dat Maurits Van Liedekerke 
in zijn „In memoriam Eugeen De Facq" 
(Wij, 5 dec. jl.) stelt dat de Volksunie in 
het begin van de jaren '60 „nog geplaagd 

werd door de opkomst van de Vlaamse 
Demokraten. Toch wel bevreemdend dat 
deze episode uit de geschiedenis van de 
Vlaamse beweging blijkbaar nog altijd 

behoort tot het „onverwerkt verleden" 
van uw partijblad en zijn hoofdredak-
teur. 

Nico Van Campenhout, 
DeKlinge 

Spelling 
Over de nieuwe spelling is al veel ge
schreven. Meestal in negatieve zin en zo is 
ook mijn stukje. Ik vind het namelijk 
pijnhjk dat onze Vlaamse volksvertegen
woordigers niet harder geprotesteerd 
hebben tegen deze spelÜngmisvorming. 
Het gaat toch om iets wat iedereen da
gelijks gebruikt? Het zijn onze volks
vertegenwoordigers die er moeten voor 
zorgen dat alle burgers het op alle gebied 
zo gemakkelijk mogehjk hebben. De VU-
ers zijn op taalgebied altijd erg strijd
vaardig geweest en zo hoort het nu en 
altijd te zijn. Daarom zou ik willen dat de 
VU-ers zich wat kritischer opsteUen in
zake deze spellinghervorming. De volks
vertegenwoordigers zou ik wiüen op-
roejjen om de veelvuldige uitzonderingen 
die er op de nieuwe spellingsregels be
staan te doen verdwijnen. Zij moeten de 
verantwoordeUjke ministers van Vlaan
deren en Nederland er op wijzen dat het 
het beste is zo vlug mogelijk de begane 
misstappen goed te maken en ons geen 
tien jaar of langer op te zadelen met en 
gebruiksonvriendelijke spelling. 
Ter illustratie stuur ik u een Ujst met 
namen uit één welbepaald vakgebied, nl. 
de plantkunde. Alhoewel niet alles ver
slechterd is stelt men toch vast dat er een 
hele reeks uitzonderingen op de regels 
zijn die gemakkehjk konden vermeden 
worden. 

Wat te denken van bijv. paardenstaart en 
paardebloem? En van ganzenvoet en gan-
zebloem? Op een ander gebied moet de 
volstrekt nutteloze h achter de t in woor
den als theorie en apotheker weg. 
Persoonlijk had ik een eigen met(h)ode 
om het probleem van de tussen-n op te 
lossen: schrijf een tussen-n als het woord
deel dat er op volgt begint met een klinker 
en anders niet! Dus kippenei en Idp-
pepastei, leeuwenaandeel en leeuwevlag, 
vhegenorchis en vhegezwam... Maar ik 
geef toe dat dit niet ingewikkeld genoeg 
is: één regel en geen uitzondering. 

H. Van Ransbeek, 
Dendermonde ir 

PS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt Initialen te gebnjiken. 
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V orig jaar trokken de bioskopen in België om en 

bij de 20 miljoen bezoekers. Bijna de helft 

daarvan zocht en vond de weg naar één van de zalen 

van de Kinepolis-groep. WIJ sprak met Bart Claeys, 

bestuurder van Groep Claeys, één van de twee 

families die mee aan de wieg van Kinepolis stonden. 

^ UITSMIJTER ^ 

„Meer nog dan op de geschiedenis, hoop ik 

dat je de nadruk legt op onze visie in zijn 

geheel", vraagt Bart Claeys nog net voor
dat we de deur van het Hasseltse 'Ki-
nepolis-megaplex' achter ons dicht trek
ken. Toch werkt een kleine situatieschets 
verhelderend, want naast Groep Claeys is 
er immers ook nog de Groep Bert, een 
West-Vlaamse bioskoopfamilie. Ondanks 
de familiale verbondenheid, door een 
huwelijk, blijven Bert en Claeys twee 
onderscheiden groepen. In 1972 trekken 
ze de stoute schoenen aan en poten in de 
Hasseltse binnenstad een bioskoopzalen-
komplex, de Trioscoop, neer. Het ding 
wordt een sukses en niet lang daarna 
wordt ook in Kortrijk een soortgelijk 
komplex geopend. Enige tijd later doen 
de families Claeys en Bert een aande
lenruil: Hasselt komt volledig in handen 
van Groep Claeys, Kortrijk in die van 
Bert. Niet lang daarna opent de Groep 
Claeys bioskoopkomplexen in Genk en in 
Luik, de familie Bert bouwde tezelfdertijd 
de Decaskoop in Gent. 
„Op een bepaald moment zag de familie 

Claeys dat er ook in Brussel nog een 

potentieel was en zocht opnieuw nauwer 

kontakt met de familie Bert." zegt Claeys. 
„Het projekt was te groot voor ons alleen. 

De twee families beslisten toen om het 

samen te doen met als financiële partner, 

maar ook partner in aandelen, de GIMV. 

Zo werd, in 1988, Kinepolis Brussel fees

telijk geopend. Ondanks het aanvankelijk 

sceptisisme van de banken werd het een 

sukses." 

Het vervolg van dit verhaal is genoeg
zaam bekend: na enige tijd volgen Me

tropolis Antwerpen, opnieuw door de 
drie voornoemde partners, en Kinepolis 

Hasselt door Groep Claeys. De Groep 
Bert ontwikkelde ondertussen kom-
plexen in het Franse Metz en Rijsel. Op 
dit ogenblik werkt de familie Claeys 
nieuwe projekten uit in Luik en Madrid. 
In Luik zullen de gronden van Rocourt, 

waarop het oude stadion van Club Luik 
staat, binnenkort ingenomen worden 
door een nieuwe bioskoop. In Madrid zal 
de groep Claeys - samen opnieuw met de 
GIMV - het grootste bioskoopkomplex 
ter wereld, goed voor 27 zalen, neer-
poten. Twee gezamenlijke projekten, 
waarin beide families participeren, staan 
nog op stapel in Nederland. Voorts cir-
kuleren er plannen voor vestigingen in 
Portugal, de VSA, Australië en zelfs India, 
toch het Mekka van de film. 

MEGAPLEX 
Al die bedrijvigheid van de Kinepolis-
groep, zoals we ze gemakshalve verder 
zullen noemen, zorgt ervoor dat Vlaamse 
'megaplexen' over de hele wereld ver
spreid zullen worden. „Het woord 'me-

gaplex' is een neologisme ontstaan naar 

aanleiding van de opening van Kinepolis 

Brussel. De grootste komplexen, ook die in 

het buitenland, beschikten meestal over 

niet meer dan 10 tot 12 zalen. We zien nu 

als gevolg van onze inspanningen dat die 

markt wakker is geschud. Wil men nog 

investeren in bioskopen dan is die groot

schalige manier de beste." 

Betekent dat dat een Amerikaans koncept 
geënt werd op de Europese bioskoop
bezoeker? „Toch niet," zegt Claeys, „al 

zijn er wel sommige elementen uit over

genomen. In de VSA hebben wij dingen 

gezien en geleerd over bv. het beheer van 

Zoveel goede dingen verenigd in één 
bioskoopbezoek weet ook de filmlief
hebber te waarderen. In 1995 bezochten 
ongeveer 9,5 miljoen toeschouwers de 
bioskopen van Kinepolis. Dat is bijna de 
helft van het totale aantal en dat met toch 
maar 22% van de schermen. De groep 
heeft een omzetcijfer van rond de 3 
miljard en verschaft werk aan goed 300 
mensen. De mare doet de ronde dat waar 

Film kijken 
in een megapiex 

de koncessies. Het koncept van de zgn. 

'fast lanes', waar drank en pop-corn ver

kocht werd, hebben we ook overgenomen, 

maar we hebben het verbeterd. 

Dat is evenwel maar een klein deelaspekt. 

Het koncept van de komplexen, de bouw 

en de positionering van de zalen en de 

ingang met de trappen dat is helemaal 

ontsproten aan de eigen fantasie. Dat 

komt door 20 jaar ervaring in de bi

oskoopwereld." 

PRODUKTVERVAGINC 
Die 20 jaar ervaring leveren hun vruchten 
af. Zit er een 'suksesrecept' achter? „Ik 

denk dat dat in één woord samen te vatten 

valt: kwaliteitsbewustzijn. We hebben ons 

de vraag gesteld 'Hoe kunnen wij de 

kwaliteit van het bioskoopbezoek ver

hogen?" Dat bleek te kunnen door onder 
meer een modern systeem van kaart
jesverkoop te installeren. Bezoekers zien 
met één blik op het scherm in welke zalen 
nog plaatsen vrij zijn en kunnen dus 
gemakkelijker kiezen. Voorts zal het de 
Kinepolisbezoeker ook zijn opgevallen 
dat hij opmerkelijk veel been- en arm
ruimte heeft: ook aan het zetelkomfort 
werd gedacht. Niet alleen deze verbe
teringen, maar ook muurvullende scher
men, een stijlere helling in een altijd 
propere zaal, ... maken samen dat het 
bezoeken van de bioskoop haast zonder 
de film een aangename bezigheid wordt. 
„Wij zijn erin geslaagd om te doen aan, 

wat men noemt, 'produktvervaging'. 

Vroeger gingen mensen kijken naar 'een 

film die ze wilden zien'. Waar en hoe dat 

gebeurde maakte hen niet zoveel uit. Nu 

komen ze in de eerste plaats naar Ki

nepolis en vinden daar in het grote aanbod 

altijd wel hun gading." 

eep megapiex verschijnt het bioskoop
bezoek verdubbelt. Het blijkt niet juist te 
zijn. „Me« maakt een foute analyse. 

Neem nu Antwerpen: het aantal bezoe

kers dat in de jaren '70 naar de bioskoop 

ging bedroeg om en bij de 2,7 miljoen. 

Toen kende het Rex-koncern nog een 

dynamische uitbating. Op een bepaald 

moment, ergens in de jaren '80, liet Dhr. 

Heylen, uitbater van het koncern, de 

zaken zo'n beetje op hun beloop gaan 

waardoor het bioskoopbezoek daalde. 

Niet alleen het gebrek aan investeringen, 

maar ook het stedebouwkundige aspekten 

zoals het invoeren van betaald parkeren, 

zorgden ervoor dat het Antwerps bio

skoopbezoek daalde met één miljoen be

zoekers. Het enige wat het Antwerpse 

Metropolis teweeggebracht heeft, is dat 

dat miljoen mensen opnieuw de weg naar 

de bios heeft gevonden." Daarnaast heeft 
Kinepolis ook nieuwe mensen naar de 
bioskoop weten te lokken. De Hgging net 
buiten het stadscentrum en de gemak
kelijke bereikbaarheid gekoppeld aan een 
grote parking maken dat meerderen be
reid zijn om tientallen kilometers af te 
leggen om een film te gaan zien. 

ISO 9002 

De Kinepolis-geschiedenis kent, zoals elk 
sprookje, ook minder fraaie momenten. 
Zo was er de moeizame opening van de 
vestiging in Hasselt - waar een klein 
buurtkomité er zelfs in slaagde de ope
ningsdatum te laten verschuiven door 
naar de Raad van State te stappen - en 
verschenen berichten in de pers dat de 
groep er de oorzaak van zou zijn dat 
Sclessin, het voetbalstadion van Standard 

Luik, niet in aanmerking zou komen voor 
het Europees Kampioenschap van 2000. 

De bestuurders van de Luikse voetbal
ploeg wilden zelf een bioskoopkomplex 
aan hun stadion bouwen om met de 
winsten ervan de verbouwing van het 
voetbalstadion te bekostigen. „Dat dat 

projekt niet door zal gaan, ligt enkel aan 

de beslissing van het Luikse stadbestuur, 

niet aan ons." verduidelijkt Claeys. „De 

inplanting van een dergelijk komplex op 

die plaats zou trouwens een vergissing 

geweest zijn. Wie gaat er nog naar een film 

kijken als op datzelfde moment in de 

onmiddellijke omgeving 20.000 voetbal

supporters naar een parking zoeken ?" 

Wanneer je de helft van de markt in 
handen hebt en de konkurrentie zo ver
spreid is, dan lijkt een monopolie niet 
meer ver af. Voelen kleinere bioskopen 
zich niet geviseerd? Claeys maakt de 
vergelijking met een diskoteek: „Stel dat 

je een kleine diskoteek hebt in het hartje 

van de stad en er wordt een grotere, 

hypermoderne gebouwd even daarbuiten. 

Mensen vragen kwaliteit en zullen waar

schijnlijk kiezen voorde beste, in dit geval 

de nieuwste. Konsumenten willen het 

beste. Wij houden van ons vak, zijn echt 

bezeten van cinema: wij willen kwaliteit 

brengen en hebben iedere frank die we 

verdienden opnieuw in de zaak gesto

ken." 

Eén en ander heeft ervoor gezorgd dat 
Kinepolis Brussel en Antwerpen de trotse 
bezitter zijn van een ISO 9002-kwali-
teitsnorm. Velen zijn geroepen om zo'n 
etiket opgeplakt te krijgen, slechts wei
nigen zijn uitverkoren. ,Jds bioskoop-

groep zijn wij er ook in geslaagd om een 

stuk 'serieux' in de sektor te brengen. Wij 

doen veel zaken met heel diverse be

drijven, doen produktpresentaties, hou

den beurzen in onze gehouwen,... Zoiets 

was vroeger ondenkbaar: wanneer men 

toen over bioskopen sprak dacht men niet 

zelden aan achterafzaaltjes waar de za

kenwereld zich niet mee wilde associëren. 

Wie al eens een Kinepolis bezocht heeft, 

weet dat die tijd voorbij is." 

Geert Vranken 

De Kinepolls-
bezoeker 
komt In de 
eerste plaats 
naar de 
bioskoop. De 
keuze van de 
film komt pas 
op de tweede 
plaats. 
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