
S
inds enige tijd rijst het vermoeden dat 

via de luchthaven van Oostende illegale 

wapens worden overgebracht naar een 

gebied in oorlog, dat van de Grote Meren. 

Tegen de oorlogsvoerende landen heerst een 

wapenembargo, uitgesproken door de 

Verenigde Naties (VN). 

Ons weekblad maakte reeds melding van 

de wapentransporten begin november 1996. 

Op 24 december 1996 bond staatssekretaris 

voor Ontwikkelingssamenwerking Reginald 

Moreels (CVP) de kat de bel aan. Moreels zit 

behoorlijk verveeld met de kwestie, temeer 

daar Oostende zijn thuisbasis vormt. Daar 

moet hij bovendien opboksen tegen zijn 

stadsgenoot Johan Vande Lanotte (SP). 

Hoe dan ook, met zijn initiatief zette 

Moreels kwaad bloed, vooral bij het 

Oostendse schepenkoUege dat vriendelijk, 

doch dringend werd aangemaand „een 

duidelijk en uitgebreid antwoord te bieden." 

Niet het Oostendse schepenkoUege, wel 

luchthavenkommandant Daniel Fonteyne 

diende Moreels van antwoord. De tien 

tankmotoren en bijhorende onderdelen, 

bestemd voor Burundi, werden in Zaventem 

onderschept en Fonteyne ontkent dat de 

lading via Oostende Burundi moest bereiken. 

Meer nog, de kommandant wijst met een 

beschuldigende vinger naar de luchthaven in 

het Waalse Gosselies, nabij Charleroi. 

De kontrole in de Oostendse luchthaven 

is inderdaad - sinds kort - opgedreven. 

wapen-
smoklcel 

Vermoed wordt ook dat de douanekontroles in 

Gosselies minder scherp en uitgebreid zijn dan 

in Oostende. Die vergelijkingen vormen echter 

niet de kern van het probleem. Uit een 

voorlopig geheim, maar deels uitgelekt, 

rapport van een speciale onderzoekskommissie 

van de VN blijkt dat België, op zijn minst 

indirekt, vernoemd wordt in een aantal 

onfrisse dossiers over wapentransakties naar 

het gebied van de Grote Meren. 

Het driemaandelijks tijdschrift van IPIS-

VZW kon het rapport bemachtigen, ging 

verder naar gegevens op zoek en vernam dat 

Chinese en Roemeense wapens en munitie, 

bestemd voor Zaïre, een Belgische export- of 

transitvergunning verkregen zouden hebben. 

De VN-onderzoekskommissie zou zich ook 

buigen over de rol van Oostende als 

doorvoerhaven van wapens naar Kinsjasa en 

Goma. 

Het staat nagenoeg vast dat Belgë net 

zoals anderen landen de wapenembargo's 

omzeilt. De wapenleveringen verlopen bijna 

steeds via ingewikkelde konstrukties en door 

bemiddeling van tussenpersonen en 

transportmaatschappijen om uiteindelijk via 

meerdere doorvoerhavens in het oorlogsgebied 

terecht te komen. Het is steeds hetzelfde 

hedje. Er zijn meer kontrole, middelen, 

personeel en vooral veel goede wil nodig om 

de misdaad te bestrijden. 

(evdc) 
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Een Friese getuigenis. 

Over Vlaamse studenten. 
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Verscinaeve tijdens W.O. 

Een i<asteel in Lede 

D e Elfstedentocht heeft een etmaal 
verpozing gebracht. Het evene

ment herinnerde er ons aan dat de mens 
zo nu en dan ook een beetje homo 
ludens moet kunnen zijn. Net zoals de 
vrieskou ons leert dat de natuur nog 
steeds z'n zin doet en dat de mens er 
niet In lukt haar te on
derwerpen. Met onze 
voorraad aan,.model
len" zijn we zelfs niet 
in staat om èlle men
senkinderen een veilig 
onderdak te verlenen, 
een voornaam men
senrecht nochtans. 
Het Is goed dat de 
mens weet dat hij niet 
van alles Heer en 
Meester is, wat een gepast lesje in be
scheidenheid is. Wie zich het voorbije 
jaar voor de geest roept zal moeten 
vaststellen dat bescheidenheid eerder 
uitzondering dan regel was. En dan kij
ken wij niet nog eens richting Wetstraat, 
maar naar onze hele samenleving. Reeds 
jaren schrijven ook wij dat onze wereld In 
mutatie - In rul - Is. Noem het ,,de oude 
gewaden" die worden afgelegd. Of zijn 
het doemscenario's die elke staart van 
de eeuw vergezellen? Zeker Is dat de 
verandering brengende schokgolven 
van de jongste decennia zich tot een 
nieuw leef gedrag hebben omgevormd. 

De 
aanwezige 

burger 

Maar hoe moet een politieke partij om
gaan met de tekenen van deze tijd? 
Heeft zij antwoorden klaar? Politieke 
partijen hebben hun basisprogramma In 
de loop der jaren aangevuld en bij
geschaafd. Zo heeft de Volksunie het 
hare herhaaldelijk met nieuwe stand

punten verrijkt, haar 
visie op mens en 
maatschappij Is 
mee-geëvolueerd. 
Haar staatshervor-
mend programma 
heeft ze de andere 
partijen opgedron
gen, de unitaire staat 
Is een federatie ge
worden. 
Dit wil echter niet 

zeggen dat de huidige struktuur van dit 
land volkomen en af Is. De vraag van de 
demokratlsche Vlaams-nationalisten naar 
(nog) meer bevoegdheden voor de ge
meenschappen Is aan de orde, maar 
omstreden. Niet iedereen is van het nut 
overtuigd. In Vlaanderen niet, In Wallonië 
niet. 
De Volksunie zal. Indien zij deze afwijzing 
wil doen keren, een overtuigingsstra
tegie moeten bedenken. Met dezelfde 
kracht en handigheid waarmee zij ooit de 
unitaire staat openbrak. 
Een opgave die niet vanzelfsprekend 
was, maar misschien gemakkelijker lag 

dan nu omdat de toestand toen dui
delijker was. Vandaag liggen de kaarten 
Ingewikkelder omdat verder federalise
ren naar de laatste knopen tast waarmee 
België wordt samengehouden. Knopen 
waarvan sommigen beweren dat ze hei
lig zijn en waarvan de ontbinding zoveel 
zou betekenen als de open poort naar 
het separatisme. 
In Vlaanderen heet zoiets „het Vlaams 
Blok naar de mond praten", in Wallonië 
daarentegen wordt verder federaliseren 
gevreesd omwille van het financiële pro
fijt. De lezer weet dat separatisme het 
verliezen van Brussel betekent waardoor 
de Vlamingen er elke waarborg zou wor
den ontnomen. Om dit avontuur te ver
mijden lijkt ons de konfederale staats-
struktuur de best mogelijke, de Volks
unie heeft een eerste blauwdruk daar
voor uitgetekend. 
Met eenjaar gruwelijke affaires achter de 
rug en met eenjaar speur- en zoekwerk 
voor de boeg, nu voor meer „kom-
munautalre aktle" pleiten kan op het 
eerste zicht onwaardig klinken. Maar Is 
het niet. Met de handen In de schoot 
„oplossingen" afwachten en ondertus
sen niets doen Is pas onwaardig! 
Want laten we niet vergeten dat verder 
staats-hervormen veel meer is dan 
struktuur-hervormen. Streven naar de 
meest Ideale staatsvorm wil op de eerste 
plaats zeggen: streven naar de best 

leefbare maatschappijvorm. Wil zeggen: 
opkomen voor een gemeenschap waar 
elke burger zich individueel én als lid van 
een geheel ten volle kan ontplooien. Wil 
ook zeggen- opkomen voor een open
baar bestuur dat zoiets mogelijk maakt. 
Wanneer een efficiënt ekonomisch be
leid door de huidige staatsstruktuur be
lemmerd wordt. Is het toch vanzelf
sprekend dat de gemeenschappen de 
volle bevoegdheid voor deze materie 
venwerven! 
Het zou onzinnig zijn alle fouten, schan
dalen en ongemakken die wij vandaag 
beleven op de rug van een onvolmaakte 
staatsstruktuur te schuiven. Beter Is om 
ze in de toekomst te vermijden. En dat 
kan, wanneer de gemeenschappen de 
zgn responsabillsehng onder de knie 
zullen hebben. Waardoor ze de eigen 
middelen ten volle kunnen beheren, de 
eigen strukturen ten volle kunnen lei
den, de eigen besturen ten volle kunnen 
kontroleren. Eigen verantwoordelijkheid 
moet beslist tot meer duidelijkheid en 
uiteindelijk tot meer demokratie lelden. 
Pas dan kan ook de betrokkenheid van de 
burger weer worden aangescherpt. 
Decennialang heette het dat de burger 
afwezigwas, nu hij weer In beeld Is moet 
zijn aandacht gaande worden gehou
den. Mag dit onze wens voor 1997 zijn! 

MaurKs Van Lledekerke 



Witte partij 

Volgens een enquête uitgevoerd door 
het onderzoeksbureau Marketing Unit 
in opdracht van de krant Dimanche 
Matin heeft een meerderheid van het 
aantal Franstalige ondervraagden 
beweerd waarschijnlijk of zeker voor 
een Witte Partij te zullen stemmen. De 
onderzoeksresultaten moeten met een 
korreltje zout worden genomen. Het 

ging om een telefonische bevraging. En 
deze niet-representativiteit werd nog 
versterkt door het feit dat slechts 600 
mensen werden ondervraagd. Vooral 
leerrijk zijn de reakties op de 
onderzoeksresultaten. Zo zijn de Waalse 
meerderheidspartijen helemaal niet 
geschokt. De Waalse kiezer zal zijn 
mening wel herzien. Zo denken zij. 

Stefaan De Clerck 
Het imago van Justitieminister Stefaan De Clerck (CVP) zit 
in de iift. Decierci< wint aan zelfvertrouwen. Met veel zwier 
beantwoordt hij de vragen van joernalisten. Zijn stem-
timbre, gebarentaal en taalgebruik doen denken aan deze 
van Wllfried Martens. Niet verwonderlijk dat Declerck 
getipt wordt als de toekomstige eerste minister. Be
grotingsminister Herman Van Rompuy ziet daardoor zijn 
kans voorbijgaan. De huidige premier Dehaene houdt de 
kerk in het midden. Aan het weekblad Wt/mo verklaarde hij 
,,Er zijn er wel meer die voor mijn opvolging in aanmerking 
komen. Maar, De Clerck hoort daar zeker bij, ja. 

4- DOORDEWEEKS ^ 

In opdracht van de Franstalige 
krant La Libre Belgique peilde het on
derzoeksbureau Marketing Unit naar 
het vertrouwen in de Belgische öe-
mokratle. Liefst 64% van de onder
vraagden is van oordeel dat de de-
mokratie in gevaar is. 

De onrustgevoelens doen zich 
vooral In Wallonië voor. Daar meent 
73% van de ondervraagden dat de de-
mokratlsche Instellingen op springen 
staan, in Vlaanderen deelt 54%, in Brus
sel 66% van de ondervraagden deze 
mening. 

Intussen kan de monarchie wei 
op het toenemend vertrouwen van de 
burger rekenen. Een onderzoek van 
het peilingsbureau Market Response 
toonde aan dat meer dan negentig 
procent van de Belgen van oordeel is 
dat koning Albert II verstandig, ge
voelig en evenwichtig is. 

De meeste huidige gemeenten 
vieren hun twintigjarig bestaan. Op 1 
januari 1977 voltnak zich de groot
scheepse fusie-operatie. Tot 31 de
cember 1996 telde België 2.359 ge
meenten. Na de samenvoeging scho
ten er 596 over. Omwille van de Ant
werpse fusie in 1983 zijn er vandaag 
nog 589 gemeenten. 

"~ Op het einde van zijn bezoek 
aan het West-Afrikaanse Burkina Faso 
wees Jean-Luc Dehaene een federa
lisering van Ontwlkkellngssamen-
werMng af. volgens Dehaene past 
deze federalisering niet in de herschik-
kiing van homogene bevoegdheidspa-
ketten. 

3 Jong-Agaiev bestaat niet meer. 
Aanleiding daartoe is het ongenoegen 
van vooral de gewezen jongerenvoor-
zitter Pieter Vandekerckhove over de 
koers die de partijtop vaart, vande
kerckhove hekelt de door de partijtop 
afgewezen frontvorming. Naar ver
luidt zou hij uitstekende kontakten on
derhouden met de VU-jongeren. 

- ' Op vrijdag 10 januari is een 
tweede bijeenkomst gepland over de 
nieuwe politieke kuituur. Op initi
atief van kamervoorzitter Raymond 
l^ngendries werden alle partijen, be
halve het Vlaams Blok, uitgenodigd. De 
VID heeft beslist haar kat te sturen. De 
VU zal er pleiten voor de federalisering 
van de ziekteverzekering. 
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FEDERALE BEGROTING 

De tevreden vice-premiers Herman Nan 

Rompuy (CVP) en Philippe Maystadt 

(PSC) stelden afgelopen week de federale 
begroting 1996 voor. 
Nochtans komt naar jaarlijkse gewoonte 
het begrotingscijfer niet tegemoet aan wat 
werd vooropgesteld. Zo werd oorspron
kelijk een begrotingstekort van 3% van 
het Bruto Binnenlands Produkt (BBP) 
voorzien. Dat cijfer is noodzakelijk om in 
1998 tot de Europese muntunie toe te 
treden. 

Vandaag is een begrotingstekort van 
3,4% van het BBP bereikt. Het tekort ligt 
daardoor meer dan 30 miljard hoger dan 
geraamd. Van Rompuy schrijft dit toe aan 
de trage ekonomische konjunktuur en 
aan de galloperende uitgaven in de ziek
teverzekering. 

Dat de federale regering hoe dan ook een 
flinke som heeft gespaard, valt niet te 
ontkennen. Spijtig is wel dat dit met 
volmachten moest gebeuren, dat toene
mende belastingen en prijsverhogingen 
soelaas moesten bieden en dat geen en
kele strukturele maatregel werd geno
men. Op de immobiele federale regering 
rust daardoor een zware verantwoor
delijkheid. Net voor de verkiezingsjaren 
van 1999 zal de toegang tot de Europese 
unie allicht voorgelegd kunnen worden. 
Maar, het is zeer de vraag of de burger de 
Europese vrijbrief als een garantie voor 
zijn welzijn en welvaart zal beschouwen. 
Met cijfers alleen maak je geen samen
leving. En de Europese unie slaagt er niet 
in een begeesteredend toekomstprojekt 
aan te bieden. 

KB-LUX 
Is het nog langer verantwoord dat de 
burger steeds meer belastingen moet be
talen, terwijl grootschalige fraude welig 
kan blijven tieren ? Denken we daarbij aan 
de Anhyp-affaire, het Travaux-faillisse-
ment, de klinische laboratoria, het 
NMBS-dossier, Boelwerf-Vlaanderen en 
het recent in het nieuws gekomen KB-

Lux schandaal, waarbij niet zelden sprake 
is van belangenvermenging tussen po
litieke en ekonomische aktoren. 
Ergelijk is dat het gerecht geen financiële 
middelen, noch personeel heeft om de 
financiële fraude te bestrijden. Zo vroeg 
het Hoog Komitee van Toezicht reeds 
maanden geleden om niet langer nieuwe 
onderzoeken toegewezen te krijgen. De 
onderzoekers moesten immers dringend 
,kursussen gaan volgen'. De financiële 
sektie van de BOB van Brussel, op haar 
beurt, is sinds voorbij zomer zo goed als 
volledig ontmanteld. De speurders moe
ten zich voortaan bezig houden met het 
onderzoek naar de bende-Dutroux. 
Een en ander leidt ertoe dat het on
derzoek naar de KB-Lux-affiare in het 
slop zit. Deze zaak handelt over een 
gigantisch fraudesysteem dat door de 
Luxemburgse afdeling van de Krediet
bank zou zijn opgezet. Niet minder dan 
twintig miljard zwart geld van driehon
derd Belgische miljonairs zou door de 
bank witgewassen zijn. 
Justitieminister Stefaan De Clerck (CVP) 
heeft beloofd vijftien ,vervangers' aan het 
werk te zetten om het onderzoek naar de 
vermeende KB-Lux-fraude vooruit te hel
pen. Vraag is of deze onervaren mensen 
die zich nog volledig in het dossier moe
ten inwerken, geen doekje voor het bloe
den zijn. Overigens is vijftien man nau
welijks de helft van het aantal personeel 
dat verdwenen is. 

HOOG KOMITÉE 
De regeringen Dehaene ondernamen en 
ondernemen verwoedde pogingen om 
het Hoog Komitee van Toezicht (HKT), de 
anti-korruptiedienst van de overheid, te 
kortwieken. 

Ondanks het feit dat nagenoeg 95% van 
de aan het Komitee toegekende onder
zoeken niet enkel van administratieve, 
maar tegelijk van strafrechtelijke aard 
zijn, wou de eerste regering Dehaene in 
eerste instantie de werking van het HKT 
herleiden tot een louter administratieve 
dienst. 

Al klunend naar de Maastricht-norm. 

Met het Sinterklaasplan wil de tweede 
regering Dehaene voortaan het HKT ont
mantelen en naar de gerechtelijke politie 
overhevelen. Daardoor kan het HKT niet 
langer het administratief aan het gerech
telijk onderzoek koppelen. Overigens 
verhest het HKT het statuut van een 
onafhankelijk korps met een specifieke 
opdracht: de bestrijding van korruptie en 
overheidsfraude. 

DEPREZ 
Niettemin is het HKT zelf niet vrij te 
pleiten van alle schuld. Binnen het HKT 
doet zich, wat men in de Angelsaksische 
landen noemt, een ,administrative 
fighting' voor, wat betekent dat politiek 
gekleurde ambtenaren elkaar op de meest 
pietluttige wijze tegenwerken. Een on
rechtstreeks gevolg daarvan is dat een 
ambtenaar van een bepaalde kleur, een 
politikus van een andere kleur wil treffen. 
Ook dat hoort immers tot de interne 
afrekeningen. 

Het geval Gerard Deprez wijst in die 
richting. Deze gewezen voorzitter van de 
PSC had een renteloze lening van 1 
miljoen fr. van een aan de partij ver
bonden VZW verkregen om een auto te 
kopen. Volgens Deprez werd het bedrag 
later terugbetaald via afhouding van 
maandelijkse kostennota's. 
Wat Deprez deed is niet helemaal kosjer. 
Hij had het geld beter geleend bij de bank, 
bovendien dienen onkostennota's niet 
om een geleend bedrag af te betalen. 
Deprez omzeilde ook de fiskale wet
geving. 

Een topambtenaar van het Hoog Komitee 
van Toezicht was reeds sinds 1994 op de 
hoogte van het ,strafbare feit', maar hield 
een oogje dicht. Een andere ambtenaar 
lekte het dossier begin deze week naar de 
pers uit. 

Vzn dergelijke interne afrekeningen kun
nen we best gespaard blijven. Deprez gaat 
natuurlijk niet vrijuit. Maar, zijn er geen 
belangrijker zaken te onderzoeken? 

ETIEK 
De etiek op het terrein van ekonomische 
en financiële aktiviteiten vervaagt. Indien 
de overheid in het spel is, wordt niet op 
een frank smeergeld gekeken. De topman 
van de Franse vliegtuigbouwer Dassault 

verklaarde onomwonden dat het toe
kennen van smeergeld tot de meest kou-
rante aktiviteiten behoort. 
Er is bovendien iets aan de hand met de 
misdaadbestrijding. Bevoegde waarne
mers wijzen er op dat de georganiseerde 
misdaad de politiek-ekonomische wereld 
begint te beheersen. 

Het onderzoek naar de pedofilienetwer-
ken toont dit almaar duidelijker aan. 
Vorig weekeinde uitte de voorzitter van 
de kommissie-Dutroux, Mare Verwilghen 
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Se non è vero... 
Tenzij u net terugkomt van een bezoek aan Brazilië, zal 
het u niet ontgaan zijn dat het de jongste weken kouder 
is dan gewoonlijk. En omdat er voor het overige in het 
binnenland vrij weinig gebeurt, worden de kranten
pagina's dan maar volgeschreven met wel en weer
berichten. Dat levert in sommige gevallen joernalistieke 
pareltjes op. 
Zo lezen we in de Brabant-editie van Het Volk: 
'Dichtgevroren vaart brengt Interbrew niet in het 
gedrang'. Het bericht laat weten dat de brouwerij van 
o.a. Stella en Jupiler voorlopig nog niet in de problemen 
komt omdat schepen met grondstoffen niet meer door 

de bevroren wateren kunnen. „Zolang het vriesweer 
blijft aanhouden, zal het vervoer van gerst per spoor 
gebeuren." besluit het artikel. Het moet voor alkoholici 
en fanatieke tooghangers een hele geruststelling zijn. 

Niet zo voor de bewoners van de Smisstraat in Steen-
huffel. De Brusselse editie van Het Laatste Nieuws doet 
immers het verhaal van een aantal mensen voor wie de 
koude telkens dubbele ergernis met zich meebrengt: is 
het niet alleen koud in de straat, wordt er verdorie op de 
koop toe niet gestrooid. De krant laat Yvonne en 
Benedict hun kommer en kwel vertellen onder de titel 
'In de Smisstraat werd weer niet gestrooid'. Als dat 
maar niet ter ore komt van Sinterklaas! 

De Morgen had vrijdag j.l. in één editie liefst twee keer 
oog voor de Hebriden Eilanden ten noorden van 
Schotland. Het schijnt er op ouderjaarsnacht 7°C te zijn 
geweest, wat hen tot één van de warmste plaatsen van 
Noord-Europa katapulteert. Een bericht dat op de 
eilanden zelf waarschijnlijk tot de verplichte geschie
denis zal gaan behoren. 
Natuurlijk berichtte ook De Standaard over de weer
perikelen. En hoe, denkt u, worden de lezers van een 
degelijke kwaliteitskrant met een stevige reputatie op 
de hoogte gehouden van het koude weer? 'Vriezeman 
lost greep niet' staat er. Vriezeman, inderdaad. Met 
grote ogen als vuurballen en handen als ijzingwekkende 
strooimachines... 

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

(VLD), het vermoeden dat misdadigers 
door jhogerhand' worden beschermd. De 
dag daarop, op maandag 6 januari, ver
klaarde onderzoeksrechter Michel Bour-

let dat Dutroux wel degelijk bescherming 
in gerechtelijke kringen genoot. Onder
tussen worden de kommissieleden be
dreigd en liegen de ,gekonvokeerden' dat 
de stukken er af vliegen. 

VLAAMSE BEGROTING 
De Vlaamse regering heeft de begrotmg 
1996 afgesloten met een tekort van 24,5 
miljard. Dat is 3,5 miljard minder dan 
oorspronkelijk geraamd. Begrotingsmi
nister Wivina Demeester (CVP) wil de 
uitgavenbeheersing stringent aanhouden, 
teneinde in 1998 een nul-tekort te kun
nen voorleggen. 
Opmerkelijk is hoe weinig eigen belas
tingen de Vlaamse regering int. Deze be
lastingen zijn slechts goed voor 6% van de 
inkomsten van de Vlaamse regering. Wel 
brachten de Vlaamse gewestbelastingen in 
19961,5 miljard meer op dan in 1995. De 
kommunautaire verdeelseutels, vastgelegd 
in de financieringswet van 1993, brachten 
heel wat geld in het laatje. De financie
ringswet heeft ertoe geleid dat Vlaanderen 
in 1996 over 18 mijlard meer toegewezen 
middelen beschikte dan in 1995. 

FORCES EN NOVA 
Het Waalse staalbedrijf forges de Clabecq 

kijkt tegen een definitieve sluiting aan. 
Het bedrijfis reeds failliet verklaard. Vier 
kuratoren hebben nu de opdracht ge
kregen het bedrijf in de mate van het 
mogelijke te laten voortdraaien. Op die 
manier zou eventueel ook een overnemer 
gevonden kunnen worden. Het Waalse 
gewest zal alvast voor het exploitatie
verlies van de Forges instaan. Intussen 
leven 2000 arbeiders in onzekerheid. De 
ontgoocheling is groot. ,De Forges' was 
hun werk en hun leven. Het kommentaar 
van de meeste arbeiders is genadeloos: 
„On ne votera plus pour les socialistes." 
In Vlaanderen moet het bedrijf Nova 

Electro International dat kleine elektri
sche huishoudtoestellen produceerde, er
aan geloven. De boeken werden neer
gelegd. 420 mensen verliezen hun job. De 
konkurrentie met de lage loonlanden was 
niet langer haalbaar. Onze zo sterk ge
prezen en bewierookte ,harde' munt 
zorgde voor de doodsteek. 

ANTWERPSE HAVEN 
Op initiatief van kamerlid Fons Borginon 

(VU) schaarden alle Antwerpse politieke 
families, behalve het Vlaams Blok dat niet 
werd gevraagd, zich achter een wets
voorstel om het Antwerpse Havenbedrijf 
niet te belasten. 
Aanleiding tot de indiening van het wets
voorstel is het gewijzigd Antwerps ha-

venstatuut sinds deze zomer. Op dat 
moment werd het Gemeentelijk Haven

bedrijf Antwerpen opgericht. Aangezien 
het havenbedrijf daardoor een afzon
derlijk rechtspersoon is geworden, wordt 
het niet meer automatisch van belas
tingen vrijgesteld, zoals dat vroeger wel 
het geval was. 

Borginon wil nu dat minister van Fi
nanciën, Philippe Maystadt (PSC), de vrij
stelling van belasting voor de Antwerpse 
haven in de wet opneemt. Maystadt zou 
dat eerst van plan geweest zijn, maar 
draalt daarmee om nieuwe inkomsten te 
kunnen aanboren. Bovendien moet dui
delijk worden aangestipt welke rechts
personen al dan niet van belasting kunnen 
worden vrijgesteld. Overigens vallen 
nogal wat maatschappijen mét vrijstelling 
onder de gewestelijke bevoegdheid. Van
daar dat Maystadt eerst een robbetje uit te 
vechten heeft in Wallonië. Daar heerst de i 
diskussie over welke interkommunales al S 

dan niet vrijgesteld mogen worden. Is het westers sperma tegen 2050 niet meer vruchtbaar? 

Het nieuwe jaar was nog geen week ou(d of daar was 
opnieuw een klein schandaal in de sfeer van 

Justitie. De kroongetuige uit het dossier-Cools zou voor 
bewezen diensten 10 miljoen fr. ontvangen hebben. 

Vorige week vrijdag pakte het Franstalige 
weekblad Le Vlf/LExpress uit met het ge
geven dat de kroongetuige in de zaak-
Cools rijkelijk beloond werd voor de in
formatie die het onderzoek rond de 
moord op de PS-topman nieuwe impulsen 
gaf. De getuige zou niet uit het niets zijn 
opgedoken, maar al eerder met ronkende 
verklaringen naar het gerecht gestapt zijn. 
Slechts na de belofte dat hij in klinkende 
munt betaald zou worden, vertelde hij 
alles wat hij wist. Die gegevens leidden in 
de zomer van het afgelopen jaar tot de 
aanhouding van onder meer gewezen 
minister Alain Van der Biest en van de 
twee Tunesische huurmoordenaars en tot 
de vondst van het moordwapen. 
Dat een informant betaald wordt voor de 
informatie die hij verschaft, schijnt tot de 
geplogenheden binnen gerechtelijke on
derzoeken te horen. Eén en ander is ge
regeld door een geheime omzendbnef uit 
1990. De Informanten worden daarbij ge
registreerd door de politiediensten aan de 
hand van een kodenummer. Dat een tip-

Omtrent 
10 miljoen 
gever zoveel geld opstrijkt is dan wel weer 
vreemd. Vorig jaar beschikten de onder-
zoeksdiensten immers in het totaal 
'slechts' over 15 miljoen frank belasting
geld die vrijgemaakt werden voor het 
betalen van tipgevers. Meestal gaan de 
bedragen niet hoger dan 'enkele hon
derdduizenden franken' Minister van Jus
titie Stefaan De Cierck wenste zich voor
lopig niet uit te spreken over de omvang 
tiet bedrag dat de getuige In de zaak-
Cools ontving, maar kon zich wel achter 
het systeem scharen door te stellen dat er 
in België geen 'pentiti-regeiing' bestaat 
zoals in blevoorbeeld Italië. Daar krijgen 
deze 'spijt-optanten', hoofdzakelijk men
sen die uit de biecht klappen over maf
fiapraktijken, in sommige gevallen straf
vermindering of worden ze geholpen met 
het beginnen van een anoniem, nieuw 
leven. Mogelijk zou de grote omvang van 
de geschonken som in de affalre-Cools 
ook daarvoor bestemd zijn. De Cierck zou 
volgens De Morgen niettemin persoonlijk 
zijn tussengekomen in de toekenning van 

het vernoemde bedrag: de resten van de 
15 miljoen fr. voor 1996 zouden be
duidend te laag geweest zijn om aan de 
eisen van de anonieme getuige te vol
doen. 
In een gesprek dat het dagblad De Stan
daard had met strafrechtspecialist Philip 
Traest. vindt deze laatste het wel 'een 
hoogst ongewone praktijk' om aan een 
anonieme getuige zo'n grote som geld te 
geven. Naast het feit dat een veroordeling 
enkel gebaseerd op anonieme getuige
nissen reeds eerder door het Hof van de 
Rechten van de Mens ongedaan is ge
maakt, is, volgens Traest, het gevaar voor 
manipulatie niet uit te sluiten. 
Die manipulatie zou ook in het dossier-
Cools niet achterwege zijn gebleven. 
Steeds volgens Le Vif zou de kroongetuige 
weliswaar de juiste uitvoerders van de 
moord hebben aangeduid, maar zou hij 
met opzet de verkeerde opdrachtgevers 
hebben aangewezen. Tot daags voor de 
onthullingen zat Van der Biest ovengens 
nog In voorhechtenis in de Luikse Lantin-
gevangenis. In september 1996 werd hij -
onder meer op basis van de verklaringen 
van de rijkelijk betaalde informant - achter 
de tralies gezet op beschuldiging van 
medeplichtigheid aan de moord op de 
Luikse PS-topman. De raadkamer vond het 
nu niet meer nodig om de gewezen mi
nister nog langer vast te houden. Van der 
Biest nam na zijn vrijlating uitdrukkelijk 
afstand van een aantal van zijn gewezen 
kabinetsmedewerkers die nu nog steeds 
vastzitten voor hun aandeel in de moord 
op Cools. De vrijlating van Van der Biest 
betekent niet dat hij volledig is vrijgepleit-
hij blijft verdacht van medeplichtigheid 

(gv) 
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stof tot spreken 
vu-senator ]an Loones greep enige tijd 
geleden het bezoek van André Flahaut, 
PS-minister van Ambtenarenzaken, aan de 
Dodengang te Diksmuide aan om hem 
enkele vragen te stellen. Zo stelde Loones 
vast dat de exploitatie van dat monument 
nog steeds door het ministerie van 
Landsverdediging gebeurt. Dat voert 

blijkbaar ook renovatiewerken uit. De 
senator vraagt zich af of daarvoor niet 
eerst de toestemming van de Vlaamse 
gemeenschap - afdeling Monumenten en 

Landschappen - noodzakelijk is. Loones 
besloot: „Hoe verantwoordt de geachte 
minister zijn eentalig in het Frans 
gehouden toespraak in Diksmuide, 
betreffende de exploitatie van een site die 
in Vlaanderen gelegen is, en bovendien als 
monument beschermd door de Vlaamse 
regering?" Het antwoord van Flahaut 
blijft voorlopig uit. 

• WETSTRAAT • 

E r zijn deze week geen openbare vergaderingen 
voorzien, noch in de federale, nocin in de 

Viaamse parlementaire instellingen. Enkel de 
kommissieleden kunnen aan het werk. 

Vlaams optimisme 
In de kommissie Onderwijs van het 
Vlaams parlement wil de meerderheid 
deze week kost wat kost het ontwerp-
dekreet op het basisonderwijs laten goed
keuren. Op initiatief van Vlaams par
lementslid Kris Van Dijck (VU) had de 
oppositie heel wat ingrijpende, ,plura-
hstische' en ,anti-diskriminerende' amen
dementen op het ontwerpdekreet voor 
advies aan de Raad van State voorgelegd. 
Het hoge rechtskoUege erkende de 
meeste bezwaren van de oppositie en 
stuurde meteen aan op een herziening van 
het ontwerpdekreet op het basisonder
wijs. Maar, de Vlaamse meerderheids-
frakties hebben daar geen oren naar. 
Nieuwe pohtieke kuituur of niet, met de 
demokratische en verfrissende ideeën van 
de oppositie zal naar alle waarschijn
lijkheid geen-rekening worden gehou
den. 

OPTIMIST 

Of de oppositie de SP-CVP meerderheid 
in 1997 het vuur aan de schenen zal 
leggen, is voorlopig onduidelijk. Som
migen beoordelen haar als ,te braaf'. De 
meerderheidsfrakties hebben slechts één 

zetel op overschot en toch kwamen ze 
ongehavend uit niet bepaald frisse dos
siers als de affaire-Kelchtermans en Boel-
werf-Vlaanderen. 

De Vlaamse minister-president Luc Van 

den Brande straalt alvast een en al 
(Vlaams) optimisme uit. In een interview 
met de krant Gazet van Antwerpen 

maakte hij zich sterk dat de toekomstige 
dialoog met de Franstaligen niet bij voor
baat tot mislukken gedoemd is. Daartoe 
heeft Van den Brande andermaal her
haald geen separatist te zijn. Hij stuurde 
wel aan op een grotere fiskale autonomie 
voor de deelstaten, een specifiek statuut 
voor Brussel, het uitbouwen van een 
Vlaams sociaal overlegmodel en de be
perkte kommunautarisering van de So
ciale Zekerheid. Van den Brande hoopt 
dat de Franstaligen dat ,denkproces' kun
nen bijtreden en dat ze nu eens eindelijk 
afstappen van hun separatistische de
monen. En passant haalde de minister
president ook uit naar die Vlaamse in-
tellektuelen „die elke natuurlijke evolutie 
naar een grotere verantwoordelijkheid 
voor de deelstaten als een separatistisch 
etno-nationalistisch model afdoen." 

Federale 
ombudsmannen 

Onder meer om het politiek dienstbetoon 
tegen de gaan, kan elke burger voortaan 
met klachten over de administratie bij twee 
federale ombudsmannen terecht, de ene 
bevoegd voor het Nederlandstalig, de an
der voor het Franstalig landsgedeelte. De 
ombudsmannen zullen bemiddelen tussen 
de belaagde openbare dienst en de burger, 
oplossingen voorstellen en tevens op basis 
van de opgedane ervaringen beleidsadvie
zen formuleren 
De Nederlandstalige ontevreden burgers 
komen terecht bij Herman Wuyts (links op 
de foto). Deze hoogleraar in de Politieke 
Wetenschappen kan aangeschreven wor
den op volgend adres. Kamer Van Volks- ^ 
vertegenwoordigers, Palels der Natie, 1008 | 
Brussel. "̂  

Kris Van Dijck 

BOYKOT 

Hoewel Vlaams parlementsvoorzitter 
Norbert De Batselier in de krant De 

Financieel Ekonomische Ttjd deemoedig 
verklaarde „dat hij niet meer aan politiek 
zou willen doen, mocht hij mogen her
beginnen", dan toch plaatste hij de ,de-
mokratische merites' van de Vlaamse par
lementaire instellingen voor het voet
licht. Net als De Batselier erkent menig 
waarnemer het hoger demokratische ge
halte van de Vlaamse parlementaire in
stellingen in vergelijking met de federale 
parlementaire instellingen. Volgens De 
Batselier wordt de Vlaamse regering in 
belangrijke dossiers door het Vlaams par
lement teruggefloten, wat niet kan gezegd 
worden van de federale regering. 
In de federale kamer moeten de par
lementsleden zich laten gelden in de 
talrijk opgerichtte kommissies. De kom-
missie-Dutroux spant de kroon en zet 
deze week haar werkzaamheden verder. 
Omwille van de degelijke leiding die 

kamerlid Mare Verwilghen (VLD) in deze 
kommissie opneemt, wordt hij door 
vriend en vijand de hemel ingeprezen. 
Verwilghen laat hoe dan ook niet na te 
verklaren wat iedereen dacht, maar nie
mand graag hoort. In de affaire-Dutroux 
is meer aan de hand dan menselijk falen of 
onwil tot samenwerking. Verwilghen 
uitte dan ook het vermoeden dat som
migen door notabelen werden beschermd 
en daarom het onderzoek naar de ver
moorde en vermiste kinderen werd ge-
boykot. 

DEMANET 

Al wordt de inbreng van de federale 
kamerleden door volmachten verlamd, 
de druk vanuit de kamerkommissies heeft 
alvast een ,hoge gerechtelijke kop doen 
rollen'. Zo vroeg de prokureur-generaal 
van Bergen, George Demanet, op eigen 
verzoek aan uit zijn funktie te worden 
geheven, nadat hij eerst door de Bende
kommissie en nadien door de kommissie-
Dutroux van grove nalatigheden werd 
beschuldigd. En tegen Demanet had Jus
titieminister Stefaan De Clerck een tucht-
procedure opgestart. 
Demanet liet alvast de eer aan zichzelf en 
diende ontslag in. Op die manier kan hij 
zijn pensioen behouden. Daarover in-
terpelUeerde kamerlid Geert Bourgeois 

juistitieminister De Clerck. Omdat De
manet zelf ontslag nam, wordt de op
gestarte tuchtprocedure ontweken en 
doemt een ,doofpot-operatie' op, zo 
meent Bourgeois. 

(evdc) 

Heeft u nog vragen? 

4 

In de federale kamer werden sinds juni 
1995 meer dan 4600 schriftelijke vragen 
gesteld. Normaal dient een minister bin
nen de drie maand op een dergelijke 
vraag te antwoorden. 
VU-kamerlid Geert Bourgeois berekende 
dat liefst 650 schriftelijke vragen niet 
binnen de voorziene termijn werden be
antwoord. In navolging van de nieuwe 
politieke kuituur acht het kamerlid dit 
onaanvaardbaar. Daarom wou hij eerste 
minister Jean-Luc Dehaene aan de tand 
voelen. Aanvankelijk weigerde de pre
mier op de mondelinge vraag van Bour
geois te antwoorden. Toch zat hij be
hoorlijk met de kwestie verveeld en 
daarom kwam hij het kamerlid dan toch 
van antwoord dienen. 
Bourgeois had immers een aantal re
medies in petto. Zo eiste hij dat een 
minister zou laten weten waarom deze 
niet tijdig antwoordt. Bovendien stelde 
het kamerlid voor sankties te treffen 

tegen ministers die onvoldoende respekt 
voor het parlement betonen. Een van de 
sankties zou er in kunnen bestaan de 
ontwerpen van de desbetreffende mi
nisters niet langer te behandelen. 
De eerste minister wees erop dat het 
inderdaad de plicht is van de regering om 
zo vlug mogelijk te antwoorden. Hij 
herinnerde Bourgeois eraan dat hij zijn 
ministers en sekretarissen-generaal re
gelmatig tot de orde heeft geroepen. Dat 
Dehaene altijd tijdig op de schriftelijke 
vragen antwoordt, terwijl andere minis
ters van nalatigheid getuigen, moet ook 
de premier serieus op de zenuwen wer
ken. Een eindweegs liep de premier dan 
ook met Bourgeois mee, toen hij de 
sanktiemogelijkheid van het VU-kamer
lid onderschreef. 

Dehaene: „Ik weerhoud in ieder geval uw 
suggestie, al is dat niet de definitieve 
oplossing." 

Zeger Collier 
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D e Elfstedentocht was, daar is ieder het over 

eens, een echte Elfstedentocht met een 

gemene noordoostenwind, verraderlijke scheuren in 

het ijs, duisternis, bevroren ogen en beijste baarden. 

Juist het feit dat ruim een-derde van de deelnemers 

de „tocht der tochten" niet uitreed maakte de 15de 

editie tot een echte Elfstedentocht! Een verslag van 

onze Friese korrespondent. 

Die vijftiende tocht l<wam zo snel. Op 
donderdagochtend 2 januari sprak de 
onvolprezen Henk Kroes voor de ver
zamelde media de gedenkwaardige woor
den „It sil oangean!" {Hetgaat door\), al 
op vrijdag dienden de rijders zich in te 
schrijven en zaterdagochtend om half zes 
startten de wedstrijdrijders vanuit hun 
kooi en in hun kielzog het legioen der 
toerrijders. Binnen 36 uur organiseerde 
de Elfstedenvereniging in samenwerking 
met 21 rayonhoofden en talloze vrij
willigers het spektakel dat alleen al in 
Nederland goed was voor 9,1 miljoen 
televisiekijkers en honderdduizenden 
langs het ijs. Op de avond voor de start 
zorgden tienduizenden voor de „nacht 
van Ljouwert", waarbij bevroren bier-
leidingen en toiletten het voornaamste 
probleem vormden. Zij allen spoedden 
zich naar de Zwettehaven voor de start. 
En dan gaat het in het duisternis over de 
Zwette naar Snits/Sneek, bijgelicht door 
fakkels en traktoren. Als de Waterpoort
stad om zes uur wordt gepasseerd staat 
het er al zwart van de mensen. Even 
eerder heeft de organisatie er zout van het 
ijs gehaald, dat is verspreid door de 
anonieme aktiegroep „Elfstedentocht 
Nee!" onder het motto „Hak een wak!". 
Na Snits volgt Drylts/IJIst, via de Sle-
attemermar het pittoreske Sleat/Sloten en 
dan via de Galamadammen - waar de 
wedstrijdrijders in het aardeduister nog 
eventjes verdwaalden - Starum/Stavoren. 
Deze route werd door de meeste deel
nemers nog fluitend afgelegd, maar daar 
in Starum begon het. De lange tocht naar 
het noordelijke Dokkum, vrijwel geheel 
tegen de wind in. 

Hylpen/Hindeloopen, Warkum/Wor-
kum, Boalsert/Bolsward en Harns/Har-
lingen zijn voor de met enig technisch 
vermogen en karakter rijdenden nog wel 
te bereiken, maar daar begon voor velen 
de hel van het noorden. Slecht ijs, klün-
plaatsen met als beloning de oude uni
versiteitsstad Frjentsjer/Franeker, waar 
het publiek de mensen die van plan waren 
af te stappen aanmoedigt om door te 
zetten, om het felbegeerde Elfsteden-
kruisje. De BRTN-verslaggeefster die ter 
plaatse een urenlang juichende en hel
pende Friezin toevoegde „U bent gek!" 
kan voortaan beter thuis blijven. 

PSYCHOSE 

Na Frjentsjer begint de hel van het noor
den pas echt. Werkijs is een eufemisme, 
voor hobbels, ribbels, lange scheuren en 
water op het ijs. Het traject heet de 
Blikvaart, en wordt door de meeste rij
ders pas in gehele duisternis bereikt. Ze 
vallen bij bosjes, worden zonodig door de 
EHBO weer opgelapt, en schaatsen door, 
richting Bartlehiem, richting Dokkum, 

richting Elfstedenkruisje. Het is heroïek, 
doorzettingsvermogen die bij sommigen 
echter ontaardt in wat Friese psychologen 
„Elfstedenpsychose" noemen. Daarmee 
wordt gedoeld op mensen die teveel van 
hun lijf vergen, niet meer weten waar ze 
zijn of wat ze doen maar toch verder 
moeten, richting Bonkevaart, richting fi
nish. 

Het dorp Aldeleie/Oudeleye is dan een 
lichtpuntje. Dorpelingen tillen de ver
moeide schaatsers over de dam, geven de 
rijders belangeloos thee, warm water, 
suikerklontjes. „Dit is prachtig", zegt de 
jonge Tjibbe. „De mensen helpen elkaar. 
Hier gaat het niet om geld, zoals bij 
voetbal, maar om de sport". 

deelnemers. Boeren vaak die eerst 's 
ochtends de koeien molken en vervolgens 
zo snel mogelijk de 200 kilometer af
legden teneinde de koeien weer tijdig van 
hun avondmelkgift te verlossen. De laat
ste editie van het Fries Landbouwblad 

maakte opnieuw gewag van een vee
houder in Spannum die vasthield aan 

Een échte 
Alvestêdetocht 

Bartlehiem is dan weer een ontmoe
diging. De rijders moeten eerst naar links, 
weer tegen de wind in, naar Dokkum 
voordat ze weer via Bartlehiem aan de 
finish mogen denken. 
Voor velen wordt het een race tegen de 
klok. De stempelpost Harns/Harlingen 
sluit om zes uur, Frjentsjer/Franeker om 
zeven uur, Dokkum om elf uur. Op de 
Blikvaart rijdt de gevreesde bezemwagen 
over het ijs en tegen elven plaatst ray
onhoofd Sjirk Velstra fan Barriehiem een 
hek onder het plaatselijke Elfstedenbrug-
getje. Het gekras der schaatsen is dan 
alleen nog te horen op de laatste 25 
kilometer van de route. 

TRADITIE 

Om twaalf uur staat Henk Kroes bij de 
finish. Zachtjes telt hij af. Rijders die een, 
twee seconden over twaalf binnenkomen 
krijgen het begeerde Elfstedenkruis niet, 
evenmin als wedstrijdrijder Piet Kleine 
die met als motto „blik op oneindig, 
verstand op nul" een stempelpost over 
het hoofd zag. Sneu voor Kleine, maar 
regels zijn regels vertelt Kroes, die ge
duldig uitlegt dat het stempelen traditie 
is. Een traditie die stamt uit de tijd van 
Pim Muiier, die in alle elf steden een 
handtekening van de kastelein haalde om 
te bewijzen dat het kon, het bezoeken van 
alle Friese steden per schaats in één dag. 
Hij liet zich de weg wijzen door boe
renzonen die hem vroegen „Wolle jo net 
sa duvelse hurd ride?" (Wil meneernietzo 

hard schaatsend). 

Tot genoegen van sportpionier Muiier 
maakte de Friese IJsbond - later de Elf
stedenvereniging - er een wedstrijd van. 
Het was eerst een kleinschalige gebeur
tenis met tientallen, later honderden 

deze traditie. De ergste Elfstedentocht 
was ongetwijfeld die van 1963, toen 
minder dan 0,75% van de toen al dui
zenden deelnemers de tocht uitreed. Het 
aantal kwetsuren was toen groot en de 
mythe geboren. En die mythe die groeide, 
vooral omdat het maar liefst 22 jaar zou 
duren voordat de volgende tocht kwam. 
Met een nieuwe generatie, televisie en 
voor het eerst 16.000 deelnemers. 
Het werd een groot sukses, het spontane 
volksfeest was een verrassing, maar de 
tocht was te gemakkelijk, een „voor
jaarsritje" volgens toenmalig Kommis-
saris der Koningin Hans Wiegel, die wat 
dat betreft de Friezen en rayonhoofd 
Velstra haarfijn aanvoelde. 1986 was 
minder leuk, want het was te warm en te 
gemakkelijk en bovendien was er voor het 
eerst sprake van vandalisme, politie-op-
treden en kollektieve dronkenschap. De 
Elfstedentocht is niet meer van ons, 
klaagden de Friezen en weinigen vonden 
het erg dat er in 1987 geen tocht kwam. 
Dat er in 1996 geen tocht was vonden 
velen wel erg, vooral omdat het wellicht 
de eerste maal in de Elfstedenhistorie was 
dat de tocht wel gehouden had kunnen 
worden maar niet plaats vond. Uiterst 
grilhge temperatuurschommelingen wa
ren hier debet aan. 

Maar het Elfstedenbestuur, toch een 
beetje geschrokken van de grote pro
testvergadering op initiatief van het dis
sidente Groninger lid Gaye-Jan Jensma, 
trok het boetekleed aan. De procedures 
werden bijgesteld, verbeterd en verkort, 
met het verbluffende resultaat van za
terdag 4 januari, de vroegste Elfsteden
tocht ooit, en de donkerste, maar voor 
veel Friezen en schaatsers nu al de mooi
ste dag van 1997. 

NODIGE AANDACHT 

Hoe Fries is de Elfstedentocht nou nog, 
zal de Vlaamse lezer zich afvragen. De 
vraag stellen is ze beantwoorden. De 
Alvestêdetocht is uiterst Fries in karakter, 
traditie en mentaliteit. Zo is de Elf
stedenvereniging volledig acommercieel, 
alle werkzaamheden geschieden vrijwil
lig, de publieke omroep heeft gratis vrij 
baan. En als de NOS dan in de studie de 
Friese pompeblêdenvlag ondersteboven 
hangt, wordt de telefooncentrale in Hil
versum geblokkeerd door protesterende 
Friezen. De traditie is Fries, veel deel
nemers zi|n Fries en de mensen die de 
tocht mogelijk maken, zoals Henk Kroes, 
ijsmeester Piet Venema en rayonhoofd 
Sjirk Velstra zijn allen Fries. Voor de 
grootste krant van Nederland, de Te

legraaf, was de tocht aanleiding om op 
maandag 6 januari voor het eerst te 
openen met een Friestalige kop: „Fryslan 
tige tank". 

FNP-fraktievoorzitter Jan van der Baan 
greep de tocht der tochten aan om in de 
NRC aandacht te vragen voor Fryslan, 
„ook op dagen dat er geen ijs ligt". 
De relatie sport-politiek ligt natuurlijk 
gevoelig, maar enige politieke aandacht 
kan Fryslan in het tijdperk van het 
„paarse" Randstadkabinet-Kok wel ge
bruiken. 

Zo wil Fryslan nog wel werkgelegenheid 
en een betere infrastruktuur zoals de al 
lang beloofde volwaardige spoorverbin
ding, 's Winters heeft Friesland geen 
problemen, want dan kunnen de schaat
sen worden ondergebonden en kun )e 
„op redens oer", met andere woorden 
veel plaatsen veel sneller bereiken dan 
zomers. Het schaatsen is in deze wa
terrijke streek ontstaan als noodzaak en 
ontspanning. Als het sterk ijs is, dan rijd 
je. Punt. Scholen hebben ijsvrij, orga
niseren wedstrijden. Kortebaanrijderijen 
en, als het kan, eens in de zoveel jaar, een 
Elfstedentocht. Maar na de winter komt 
het voorjaar, zonder ijspret. Friesland 
staat nu, volgens de mediadeskundigen, 
weer op de kaart bij de politiek en de 
captains of industry. Op zo'n moment 
aandacht vragen voor de noden van Frys
lan kan geen kwaad. 

Onno R Falkena 

Het IJspiezier 

op de Damse 

Vaart doet 

een heel klein 

beetje denken 

aan de Friese 

Elfstedengekte. 
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Over de geschiedenis van de Vlaamse 
beweging zijn bibliotheken volgeschre
ven en ook over de geschiedenis van de 
Vlaamsgezinde studentenbeweging is on
derzoek verricht en gepubliceerd. Maar 
een overzichtelijke synthese ontbrak nog. 
Een merkwaardige vaststelling gezien stu
denten toch een aanzienlijk aandeel heb
ben gehad in de Vlaamse emancipatie
strijd. Met de brochure Historische schets 

van de Vlaamse studentenbeweging. Vliegt 

de Blauwvoet ...! ondernam Wilfried 
Weets, licentiaat in de Moderne Ge
schiedenis en zelf commilito van het 
KVHV, een poging om deze bhnde vlek 
gedeeltelijk in te vullen. 

"KATHOLIEK, NATIONALISTISCH" 

Gedeeltelijk. Want de publikatie is zeker 
geen algemeen overzicht van de Vlaamse 
studentenweging. Dat geeft de auteur ook 
grif toe in zijn inleiding. Zo verduidelijkt 
hij dat de term "Vlaams" uiteraard staat 

voor "Vlaamsgezind". Weets laat de vrij
zinnige strekking van de flamingante stu
dentenbeweging buiten beschouwing en 
wijdt daar in zijn inleiding slechts één 
(nogal onderkoelde) passage aan: "Net 

zoals de Vlaamse Beweging was flamin-

gantische studentenbeweging voor een 

groot deel een katholieke aangelegenheid. 

Weliswaar bestond er in de 19de eeuw ook 

een op Vlaams vlak vrij verdienstelijke 

liberaal vrijzinnige studentenbeweging, 

wiens rol na de Eerste Wereldoorlog zo 

goed als uitgespeeld was". Waarbij wij ons 
de vraag stellen of deze stelling zoals ze 
door Weets wordt geformuleerd juist is. 
De kwantitatieve katholieke suprematie 
binnen de Vlaamse beweging is in de tijd 
beperkt en zegt niets over de kwalitatieve 
bijdrage van vrijzinnige flaminganten. Is 
levensbeschouwing sinds de jaren zestig 
en de geleidelijke ontzuiling van de Vla
mingen trouwens nog een factor binnen 
de Vlaamse Beweging? De geringschat-

Het Vlaams parlement 
Vlak voor de jaarwende verscheen 'Het 
Vlaams parlement', een prachtig boek over 
het nieuwe gebouw waarin de rechtstreeks 
verkozen Vlaamse volksvertegenwoordigers 
vergaderen. De uitgave wil In de eerste 
plaats een kijkboek zijn en heeft niet de 
pretentie een gedegen Inzicht te geven In 
de geschiedenis en werking van het par
lement zelf. Martine Goossens, die borg 
stond voor de tekst in 'Het Vlaams par
lement', beschreef één en ander reeds op 
een meer diepgaande manier In het boek 
'Ontstaan en groei van het Vlaams par
lement' uitgegeven bij Peickmans 
In deze uitgave Is het vooral Marnix Van 
Esbroeckóle het meest In de kijker zal staan. 
Zijn foto's zijn Immers de hoofdrolspelers In 
dit boek. De archltekturale vernieuwing die 
het gebouw heeft ondergaan werd op vak
kundige wijze gefotografeerd en toont aan 
hoe de oude en de nieuwe bestemming op 
een schitterende manier met elkaar werden 
verzoend. 

Wie op een prettige wijze kennis wil maken 
met het Vlaams parlement zal zich ove
rigens misschien wel tevreden moeten stel
len met dit mooie kijkboek. Bij de voor
stelling ervan gaf Vlaams parlementsvoor
zitter Norbert De Batseller Immers te ken
nen dat het eerstvolgende vrije bezoe-
kweekeinde ergens In februari of maart 
1998 moet zijn. Het Vlaams pariement blijkt, 
wat betreft de toeristische aantrekkings

kracht, een suksesnummer te zijn: sinds de 
opening ervan (In maart 1996) werd het 
reeds door meer dan 30.000 mensen be
zocht. Dagelijks worden 4 tot 10 groepen 
rondgeleid. Dat het Vlaams pariement een 
glazen huis wil zijn, blijkt dan ook niet alleen 
uit het gelijknamige kijkboek, maar zeker 
ook uit deze bezoekersaantallen, 
c» Het Vlaams parlement. Marnix Van 

Esbroeck & Martine Goossens. uitg. 
Lannoo - Tieit, 1996. 144 biz. 
1750 fr. 

tende kwalificatie "vrij verdienstelijke li

beraal vijzinnige studentenbeweging" be
woog Christian Dutoit in het tijdschrift 
Meervoud tot de boutade: "In de tijd dat 

Julius Vuylsteke ofEmiel Moyson de ran

gen van 't Zal Wel Gaan in Gent ver

voegden moest de katholieke studenten

beweging nog uitgevonden worden...". 

Hoe dan ook: "Centraal staan dus de 

katholiek Vlaamse studentenbeweging en 

de verenigingen, die {hoewel soms zelf 

neutraal op levensbeschouwelijk vlak) in 

de lijn van deze katholiek, nationalistische 

traditie verder werken" (blz. 3). Daarmee 
bedoelt Weets vooral het Katholiek 
Vlaams Hoog Studentenverbond 
(KVHV) en vanaf de jaren '70 de Na
tionalistische Studentenvereniging 
(NSV). Met andere woorden traditio
nalistische Vlaamsgezinde studenten met 
pet, lint en studentencodex. 
In het eerste hoofdstuk ligt de geogra
fische klemtoon vooral op Leuven, de 
grootste universiteitsstad van Vlaanderen 
en de bakermat van het KVHV De auteur 
beschrijft daarin de stichting en orga
nisatorische groei van het KVHy de 
evolutie van het Algemeen Katholiek 
Vlaams Studentenverbond (AKVS) en het 
KVHV naar het Vlaams-nationalisme en 
de ideologische versnippering tijdens de 
jaren dertig. De universiteitssteden Gent 
en Antwerpen komen iets meer aan bod 
in het tweede hoofdstuk over de na
oorlogse studentenbeweging. En dat 
tweede hoofdstuk vormt meteen ook het 
interessantse onderdeel van de brochure. 
Tot de jaren '70 berust Weets' verhaal 
voornamelijk op bestaand studiemate
riaal. 

STUDENTENSYNDICAUSME 

De grote lijnen van de evolutie die de 
flamingante studentenbeweging toen 
doormaakte, zijn de lezer niet onbekend. 
Pogingen van een belgicistische kern bin
nen het KVHV om het Verbond na de 
bevrijding en de repressie een loyaal-
Belgische politiek op te dringen werden 
gecounterd door Vlaams-nationalistische 
leden zoals een Hugo Schiltz en een 
Raymond Derine. De volgende studen-
tengeneratie van deze strekking (met o.a. 
Walter Luyten en - o quae mutatio rerum 
- Wilfried Martens) zou vanuit het KVHV 
de federalistische optie binnen de 
Vlaamse beweging propageren. Maar on
der de steeds groeiende studentenpo
pulatie ontstond eind jaren vijftig het 
studentensyndicalisme: een nieuwe so
ciale beweging die zich meer richtte op de 
materiële belangenverdediging van de 
student. Lange tijd bleven de traditioneel-
flamingante en de sociaal-progressieve 
polen verenigd in het KVHV dat tot 
midden de jaren zestig standhield als dé 
representatieve studentenorganisatie aan 

de KULeuven. Toen het uiteindelijk toch 
tot een breuk kwam waren de gloriedagen 
van het KVHV voorbij: van dan af ver
tegenwoordigde het nog maar een mar
ginale fraktie van de studentenbevolking. 
Aanvankelijk omdat het overschaduwd 
werd door de nieuw-linkse studenten
beweging; later door de algemene de
politisering en desinteresse en nog later 
door het cocoongedrag van de moderne 
student. 

NA MEI '68 

De auteur begint dan aan de hoofdbrok 
van zijn verhaal: de post-'68-evolutie van 
de traditionele Vlaamsgezinde studen
tenorganisaties (blz. 40-72). De para
grafen over het KVHy de NSV en de 
Vlaams-Nationale Studenten Unie 
(VNSU) bevatten interessante informatie 
maar zijn bij wijlen onnauwkeurig door 
hun selektieve onvolledigheid. De (soms 
lijfelijke) konfrontaties tussen KVHV- en 
NSV-leden worden bijvoorbeeld met de 
mantel der liefde bedekt. Weets kon ver
wijzen naar het incident met Willem 
Vermandere op de Brusselse 11-juli-vie
ring of naar de relletjes op de Antwerpse 
studentenzangfeesten. Na de lektuur van 
de brochure zou men bovendien geloven 
dat het extreem-rechtse karakter en de 
anti-migrantenhouding van de NSV ver
zinsels zijn van enkele overjaarse ma
oïsten. Zo'n beeld projekteer je nu een
maal indien de wetenschappelijke me
thode van de historische kritiek niet juist 
wordt toegepast en slechts één zijde aan 
het woord komt: de drie interviews blij
ken ruimschoots onvoldoende. De ide
ologische voorkeur van de auteur ver
klaart onder meer zijn overschatting van 
de invloed van de konservatief-liberale 
filosoof von Hayek binnen het KVHV: 
deze invloed beperkte zich in feite tot 
hooguit vijf leden (blz.91). Informatie 
over Vlaamsgezinde progressieve studen
tenorganisaties als de marxistische Werk

groep Arbeid en de universitaire kernen 
van de Volksuniejongeren is schaars, 
maar dat is gezien het opzet van de 
brochure begrijpelijk. Helaas laat de au
teur zijn (voornamelijk rechtse) bronnen 
wel volop kritiek spuien op de beide 
verenigingen zonder enige kritische noot. 
Voegen we er tenslotte als positieve kri
tiek aan toe dat de tekst vlot is geschreven 
en logisch opgebouwd. De brochure is 
ook mooi uitgegeven, al lijkt de keuze van 
het illustratiemateriaal niet meteen ide
aal. 

Piet De Zaeger 
c» Historische schets van de Vlaamse 

studentenbeweging. Wilfried Weets. 

Uitg. Oranjejeugd v.z.w. en KVHV, 

Vosselaar, 1996, 80 blz., 200 fr. Te 

bestellen bij KVHV, Krakenstraat 13, 

3000 Leuven, tel. 016122.90.98. 
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In Gent dreigt een rel te ontstaan binnen 
de bestuursmeerderheid van VLD, SP en 
VU. De nieuwjaarsbrieven van VLD-
schepen Guy Serraes vormen de aan
leiding. 

Naar jaarlijkse gewoonte verzond deze 
Verhofstadt-boy een nieuwjaarsbrief naar 
enkele duizenden ,stroppendragers'. Dat 
is geen onoorbare praktijk, ware het niet 
dat de VLD-schepen van Personeelszaken 
de aangeschreven burgers ook aan
spoorde lid te worden van zijn ,vrien-
denkring', zijnde de VLD. 
Het Gentse VU-kamerhd Karel Van Hoor-

beke kan er niet om lachen. Hij eist het 
ontslag van Serraes „omwille van een 
zware deontologische en politieke fout 
waardoor hij niet langer het vertrouwen 
van de burger waard is." 
Een verbolgen Serraes schopt nu wild om 
zich heen, benadrukt dat hij de man is die 
de politieke benoemingen heeft doen 
verdwijnen en belooft met de hand op het 
hart „dat er geen verband is tussen het 
lidmaatschap van mijn vriendenkring en 
een eventuele aanwerving op de stads
diensten." 

Serraes vindt er bovendien niet beter op 
zijn kollega's af te dreigen. In de krant De 
Morgen probeerde hij zijn critici op de 
volgende wijze te pareren: „Het zijn 
dezelfde mensen die mij nog altijd komen 
vragen tussen te komen in benoemingen. 
Als er interpellaties komen, zal ik niet te 
beroerd zijn om man en paard te noe
men." 

Serraes slaat de bal lelijk mis. Een lokale 
mandataris, laat staan een schepen van 
Personeelszaken begeleidt zijn nieuw
jaarsbrief niet met een ,zachte' aanspo
ring lid te worden van zijn partij. Daar
mee zet men de aangeschrevenen hoe dan 
ook onder druk. En de aansporing schept 
bovendien verwachtingen. In ruil voor 
het VLD-lidmaatschap verwacht de 
Gentse burger dat de schepen op tijd en 
stond ,wel iets zal kunnen regelen'. Als 
pleiter voor een nieuwe politieke kuituur 
zou Serraes moeten weten dat in de eerste 
plaats de politici dat soort verwachtingen 
en vanzelfsprekende veronderstellingen 
van de baan moeten helpen. 
Serraes werd dan ook terecht met de 
vinger gewezen. Zijn dreigingen aan het 

Gentse rel 
De regionale vu-krant 

Karel Van Hoorebeke eist het ontslag 
van de Gentse VLD-schepen 

Cuy Serraes. 

adres van de critici, maken alleszins wei
nig mdruk op Karel Van Hoorebeke: 
„Dat hij mij eens aantoont één brief te 
hebben geschreven om iemand te be
noemen. Ik daag hem uit." 

(evdc) 

VU animeert begroting Erpe-i\iere 
Bij het eervol ontslag van de gemeen-
tesekretaris was Jan Caudron de enige 
fraktieleider die een dankwoord uitsprak 
en de heer De Pauw veel sukses toewenste 
als nieuwe ontvanger van het OCMW van 
Aalst. 

De aankoop van gronden en gebouwen in 
Ottergem voor de herlokalisering van de 
gemeentelijke technische diensten keurde 
de VU-fraktie goed aangezien haar frak
tieleider daar vorige gemeenteraad had 
op aangedrongen. Het wachten is nu op 
de restauratiewerken van het oud ge
meentehuis van Erpe dat volgens de VU 
dienst kan doen als ontmoetingscentrum 
voor kuituur- en milieuverenigingen. 
Bij de bespreking van de begroting 1997 
was het muisstil in de raadszaal toen Jan 
Caudron vertelde dat hij de kabinetschef 
van de Vlaamse minister van Ruimtelijke 
Ordening had uitgenodigd om enkele van 
de meest flagrante natuurschendingen in 
Erpe-Mere vast te stellen. De man stond 
perplex over het krimineel gedoogbeleid 

van de CVP-VLD-koalitie, waaruit een 
grondig misprijzen voor het leefmilieu en 
de ruimtelijke ordening lijkt. 
Verwijzend naar de Witte Mars van 20 
oktober jl. werd herinnerd aan het de
politiseren van het personeelsbeleid. Een 
enige gelegenheid dient zich aan om de 
nieuwe gemeentesekretaris via vergelij
kende examens aan te werven. Allemaal 
woorden in de wind aangezien de meer
derheid haar kandidaat uit eigen rangen 
reeds heeft aangeduid! 
Bij leveringen van goederen hekelde Cau
dron het feit dat bij prijsofferten ook hier 
de aanhorigheid bij de meerderheid pri
meert boven de prijs-kwaliteitsverhou-
ding. Op het VU-voorstel om de ge
meentelijke bouwpremie terug in te voe
ren werd positief gereageerd en een be
drag van 70.000 fr. in de begroting op
genomen. 

Ons voorstel om de naam en het adres van 
de Erpe-Merenaren die naar Brussel ver
huizen door te spelen naar de Vlaamse 

Gemeenschapskommissie, Sainctelettes-
quare 17 te 1000 Brussel, werd afge
wezen om privé-redenen. Het Rijksre
gister laat dit nochtans toe. 
Bij het gemeentelijk Struktuurplan waar
schuwde spreker tegen een ondoordachte 
invulling en tegen een al te vrije in
terpretatie van de regels inzake steden
bouw. Raadsleden De Jonge en De Vuyst 
stelden enkele vragen. 
Bij het punt over de brandweer her
innerde VU-raadslid Christina Smekens 
aan haar vroeger voorstel om in Erpe-
Mere een hulppost op te richten om 
sneller ter plaatse te zijn bij brand of 
medische noodgevallen. In de diskussie 
daarover weerlegde zij op een vinnige 
manier de drogredenen van een opge-

smeten burgemeester. 
Tijdens de receptie na de zitting hebben 
wij het glas geheven op de gezondheid 
van de sekretaris die er zijn laatste zitting 
had opzitten na negen jaar trouwe dienst. 
Wij wensen hem het beste. 

De schande 
van Lede 

wie zou ooit gedacht hebben dat mijn parlementaire vraag 
van 5 november 1977 over het gebrek aan onderhoud van 
het Koninklijk Gesticht van Mesen te Lede na twintig jaar 
opnieuw aktueel zou worden? Onlangs is de kommissie 
landsverdediging van de Kamer naar Lede afgereisd om ter 
plaatse vast te stellen wat er nog is overgebleven van de 
vergane glone van het inmiddels berucht geworden ge
sticht. 
Aanleiding tot dit hoog bezoek was het wetsvoorstel-Van 
DienderBn (Agaiev) tot opheffing van dat gesttcht Het 
oorspronkelijic wetsvoorstel-Barbé heb ikzelf nog verbeterd 
en mede-ondertekend. 
Reeds 25 jaar staan de orangene en het Hollands paviljoen, 
de oude schoolgebouwen, de kapel en het marktzaat te 
vervallen en te verkrotten. Nog steeds wordt de Ledenaars 
de toegang ontzegd tot het park, het enige waardevol stuk 
groen van zeven hektaren in het centrum van de ge
meente. 
De verantwoordelijken voor deze gigantische en moedwillig 
geschapen puinhoop zijn een handvol edellieden die een 
kwarteeuw lang hun eigen statuten hebben overtreden en 
alles behalve ais een „goed huisvader" hebben gehandeld. 
Hun enige bedoeling was en is een winstgevende verkaveling 
op poten te zetten terwijl de georganiseerde leegroof en de 
verkrotting ongestoord kon verder gaan. 
tn zijn antwoord op mijn vraag van 20 jaar geleden verklaarde 
de toenmalige minister Van den Boeynants ondermeer wat 
volgt. 
„Doordat achteraf het domein van Lede zonder meer werd 
ondergebracht in een gewestplan als groene zone en nadien 
zelfs ais monument en landschap werd geklasseerd - waar
tegen op heden nog een beroep bij de Raad van State 
aanhangig is - belette dit nog meer dan voordien de verkoop 
ervan." 
Sinds 1988 Is de eis tot planschadevergoeding nog steeds 
aanhangig bij het Hof van Beroep In Gent' In dit koninkrijk 
blijft het dus mogelijk dat via de lobby van enkele invloedrijke 
nobiljons op het gerecht deze schande ai meer dan 20 jaar 
muurvast geblokkeerd zit en zelfs geen begin van oplossing 
krijgt. Door de wet der traagheid heeft onze Justitie ook hier 
een verwoestend effekt op de hele samenleving. 
De VU staat pal achter het eisenplatform van het Ak-
tiekomitee 
1. Het park moet behouden en opengesteld worden 
2. Het goedstemmen van het wetsvoorstel. 
3. Geen verkavelingen 
4. De nog te redden delen van de gebouwen restaureren 
En nu maar wachten op de goedkeuring van het voorstel 
waarbij de CVP verdeeld is. 

Jan caudron 
PS Lees ook biz 16 
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Gedurende het weekeinde van 21 en 22 
december 1996 hielden de VU-jongeren 
van West-Vlaanderen hun „praat-week-
end". In een open en losse sfeer werd 
gediskussieerd over vier onderwerpen: 
gemeentelijk jeugdbeleid, diskriminatie, 
drugsbeleid en de nieuwe politieke kui
tuur. Er waren ongeveer een twintig-tal 
aanwezigen in Hen Dwarskop in Brugge, 
waar de vergaderingen plaatsvonden. 

EEN AANTAL BESLUITEN 

1. Wat het gemeentelijk jeugdbeleid aan

gaat, vinden de VU-jongeren dat door de 

lokale overheden meer middelen moeten 

worden uitgetrokken voor de jeugd. Het 

kan bijvoorbeeld niet dat in een stad als 

Brugge, met 120.000 inwoners, slechts 

vijf mensen tewerkgesteld zijn voor 

jeugdbeleid. 
2. Op het gebied van diskriminatie had 

een gesprek plaats met iemand uit de 
homo-beweging en met een gehandi-

kapte. 

Voor de emancipatie van homoseksuelen 

herhalen de VU-jongeren hun pleidooi 

voor een stedelijk samenlevingsregister in 

Brugge, maar ook in andere gemeenten 
en steden. Het is een symbolische, maar 

niet onbelangrijke stap in het aanvaarden 

Amnestie en Carrefour 
Het Algemeen Nederlands Zangverbond 
stelt vast dat er in 1996 geen enkele 
positieve stap werd gezet in de oplossing 
van het amnestievraagstuk. 
Het ANZ betreurt dat de Belgische, noch 
de Vlaamse regering in de voorbije kerst
periode een teken van verzoening kan 
geven na meer dan 50 jaar „feest van de 
haat". Het ANZ herinnert in dit verband 
aan zijn 1 O-puntenprogramma waarin 
wordt gevraagd dat het Vlaams Parle
ment, na de overdracht van het hele 
amnestiedossier en alle bevoegdheden die 
daarop betrekking hebben, maatregeleen 
zou uitwerken die leiden tot de volledige 
opheffing van alle gevolgen van de re
pressie voor allen die om politieke re
denen veroordeeld werden. Het ANZ 
hoopt dat de oplossing van het am
nestievraagstuk een prioriteit wordt op 
de politieke agenda voor 1997. 

Het Algemeen Nederlands Zangverbond 
is zeer verontwaardigd over de houding 
van de Franse Gemeenschap inzake de 
Carrefour-subsidie. De Waalse politieke 
partijen hollen doelbewust via allerlei 
juridische spitsvondigheden de wetge
ving uit om de Vlamingen in de Rand 
ongestraft te blijven provokeren. Onder 
het mom van „bevordering van de Franse 
kuituur en taal" blijft de Franse gemeen
schap geld toestoppen aan verenigingen 
die zich uitsluitend tot doel stellen de 
Vlaamse Rand zo snel mogelijk te ver
fransen. Het ANZ stelt met vreugde vast 
dat het Vlaams Parlement krachtdadig zal 
optreden tegen dit Waals taal-imperi-
alisme en hoopt dat juist door de akties 
van de Franse gemeenschap het Vlaams 
Parlement een ruimer en krachtdadiger 
beleid zal ontwikkelen rond de Vlaamse 
Rand. 

Gemeente Herent 
Cultureel Centrum De Wildeman 

zoekt voor onmiddellijke indiensttreding 

Cultuurfunctionaris (contractueel) 

Functie: 
U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie en opvolging van de programmering van het cultureel 
centrum • U komt aan het hoofd te staan van de gemeentelijke cultuurdienst • U werkt nauw samen met 
de bestuursorganen van het cultureel centrum, de adviesorganen en met het gemeentebestuur • U knjgt 
een ruime bevoegdheid in de programmering en de concrete organisatie en een adviesbevoegdheid over alle 
aspecten van de werking en het beheer van het cultureel centrum 

Profiel: 
U bent in het bezit van een einddiploma universitair onderwijs • U heeft een brede kennis en een 
bijzondere interesse voor de verschillende kunst- en cultuurvormen • U beschikt over organisatonsche en 
leidinggevende kwaliteiten • U bezit een goede communicatieve uitdrukkingsvaardigheid • U bent bereid 
te werken volgens een onregelmatig uunrooster • U woont in de regio of bent bereid binnen het jaar in de 
regio te komen wonen 

Wij bieden: 
Een boeiende, creatieve en verantwoordelijke functie • Een stabiele betrekking in contractueel dienst
verband • Een salans volgens universitau- niveau. 
De aanstelling geschiedt in het vooruitzicht van de goedkeuring van het nieuw personeelsorganogram. 

Informatie en sollicitatie; 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot de personeelsdienst van de gemeente Herent ir 211.322 of tot de 
gemeentesecretaris tr 211.310; beide te vinden in het gemeentehuis, Wilselsesteenweg 28 - 3020 Herent g 
Uw sollicitatie wordt op hetzelfde adres verwacht uiteriijk voor 31 januari 1997. q 

van homoseksualiteit door de gemeen
schap. 

Voor de gehandikapten pleiten de VU-
jongeren voor de aanpassing van alle 
openbare gebouwen. Het is nog steeds zo 
dat gehandikapten in veel gebouwen on
mogelijk binnen kunnen en dat is voor 
VUJO onaanvaardbaar. 
3. Voor een beter drugsbeleid is het voor 
VUJO nodig dat cannabis gelegaliseerd 
wordt. Het is immers gevaarlijk dat niet te 
doen, omdat op die manier cannabis op 
dezelfde plaatsen aangeboden wordt als 
hard-drugs. Een gekontroleerde legali
sering van verkoop van soft-drugs is ook 
aangewezen om de „stepping-stone" te 
vermijden (het overstappen van soft- naar 
harddrugs). Ook het bezit en de aanmaak 
van cannabis en afgeleiden moet toe

gestaan worden. Wat echter in eerste 
instantie absoluut noodzakelijk is voor 
VUJO, is een grondig debat met kennis 
van zaken. Het valt immers op hoe weinig 
de tegenstanders van legalisering eigen
lijk afweten van de problematiek. 
4. De nieuive politieke kuituur kan er 
voor de VU-jongren in bestaan dat politici 
uit principes aan politiek doen en niet 
langer uit pure ambitie. Enkel politici die 
echt menen wat ze zeggen, kunnen over
tuigen. De politici moeten ook de taal van 
de mensen spreken in plaats van „Wet-
straatees". 

c» Meer info: leger Collier, voorzitter 

VUJO-arr. Brugge, Pieter de Co-

ninckstraat 16, 8020 Oostkamp. 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 17 Jan. WONDiLCiM: Nieuw

jaarsreceptie van VU-Wondelgem. Om 20u. 
fn zaal De Nachtegaal, Westergemstraat 
96. 

Vr. 24 Jan. (MVERE: Nieuwjaars
receptie voor alle iederi, vrienden en fa
milie. Om 19U. in 't Oud-Asper Kapetle-
straat 21. Daarna, rond 20u.3O: kaasavond. 
Inschrijven voor kaasavond bij bestuurs
leden (350fr, -18j. 175fr.). Org.: VU-Croot-
Gavere. 

zo. 26 Jan. CENTBRUCCE: Jaar
lijkse ledenvergadering met nieuwjaars
receptie van 11u. tot 12U.30 voor leden en 
simpatisanten. Aansluitend om 13u. de-
mokratlsch etentje (via inschrijving). Gast
spreker; Geert Bourgeois. info: 
09/231.19.41. 

Zo. 26 Jan. DEINZE: Nieuwjaars
etentje van VU-Detnze. Om 12u. In De 
wandel. Oude Heirbaan 72 te Grammene. 
Met aperitief, lamsfllet en bavarois. Leden: 
350 fr., niet-leden 650 fr. Inschrijven tot 
19/1 bij Herman Maes (09/386.24.53). 

za. 1 fe». MELLE: Valenttjntjesbal 
van vu-RSelle. in de Parochiezaal, Kloos
terstraat, Melle-Centrum. Aanvang: 21u.; 
deuren 20u.30. Muziek; La Squadra. Happy 

Hour: 1 gratis konsumptie voor 22u. Inkom 
150fr.,wk. I00fr. 

Dl. 25 mt. DEINBS: Gespreks-
avond met Bert Anciaux en Joachim coens 
over „Jeugd en Politiek". In de kelder van 
de biblioteek. Org.: VU-Deinze. 

WEST-VLAANDEREN 
WO. 15 Jan. ROESELARE: V-Klub 

voor kinderen: Kijkdoos, om i3u.30 m zaal 
't Laag Plafond, caalpersstraat 2. Org.; 
Vlanajo. 

vr. 17 Jan. ROESELARE: Nieuw
jaarsreceptie vanaf I9u.30 in 't Laag Pla
fond, Noordstraat 211 te Roeselare. Mu
zikale omlijsting: Saxofotie. Org.: Vü-, Orde 
van 't Du! Bertje en vuJO-Roeseiare. 

j » . 19 Jan. BISSECEM: Arrondis-
sementele nieuwjaarsreceptie met hapjes 
en drankjes in Ontmoetingscentrum De 
Neeröeek, Vlaswaagplein. Gastspreker: 
Geert Bourgeois over „Justitie in de bran
ding". Vanaf I1u. Org.: vu-an-. Kortrijk-
Roeselare-Tielt. 

WO. 22 Jan. iRUCCE: Diamontage 
door Robert Vollekindt over „Land van 
roem en rouwe'*(Heuvelland-teper-Pope-
rtnge). Na de koffietafel (I4u.) in parochiaal 
Centrum H. Madagatena, Viollerstraat 7 te 
Brugge. Deelname: zonder koffie 50 fr., 
met koffie 100 fr. Org.: WVC-Brugge-Cen-
trum. 

WO. 22 Jan. iZECEM: V-club voor 
kinderen; Kijkdoos. Om I3u.30 in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Org.: Vla
najo. 

Za. 25 Jan. ZWEVECEM: Tweede 
ontmoetlngsfeest zwevegem 2000. vanaf 
20u. in de feestzaal te Zwevegem-Knokke 
(400 fr.) Inschrijven bij mandatarissen en 
bestuursleden. 

za. 25 Jan. ROESELARE: VUJO-
Kortrijk-Roeselare-Tlelt organiseert een le
denbijeenkomst met verkiezing nieuw be
stuur en een nieuwjaarsdrink. In 't Laag 
Plafond. Meer info: Björn Wullaert 
(051/30.53.80) 
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Na een gezamenlijke eucharistieviering 
reii<te het IJzerbedevaartkomitee gewest-
Maaseik in zaal Oase te Opoeteren het 
19de Uilenspiegel-eremerk uit aan de 83-
jarige Jan Vandersteegen. Ook Jan Van-
dersteegens echtgenote werd in de hulde 
betrokken. Tijdens de massaal bijge
woonde feestavond verzorgde Guido 

Uilenspiegel voor 
Jan vandersteegen 

Sweron, Vlaamse voorman uit Voeren, de 

feestrede. 
De laureaat was herhaaldelijk VU-kan-

didaat voor gemeente- en provincieraad 

inde jaren 70 en 80! 

Proficiat met deze welverdiende bekro

ning 

^ UIT DE REGIO ^ 

10 jaar Goevolk 
Na tien jaar het leidinggevende foll<-
centrum T'Sleutelgat te hebben uit
gebaat verhuisden Rie Vandenberghe 
en zijn dynamische ploeg naar Grim
bergen. Waar ze het Brosella Folic en 
Jazzfestival jaarlijks (half juli, in de 
schaduw van het Atomium) op poten 
zetten en ook maandelikjs een foi-
koptreden van hoogstaande kwaliteit 
waarborgen, inmiddels zijn ze ook 
weer tien jaar bezig. Om dit jubileum 
feestelijk in te zetten nodigde men het 
bekende Britse è capellatrio Cooper 
Boyz & Simpson uit. Afspraak is za
terdag 18 Januari e.k. om 20u.30 stipt, 
in de Crimbergse Tommenmolen, best 
bereikbaar langs de Veldkantstraat. En 
na Hans De Booij en het afscheids-
koncert van onze X-Legged Sally (op 25 
jan.) is er in de Brusselse A.B. op zondag 

25 januari het langverwachte koncert 
van country-koningin Emilou Harris! 
Snel boeken is aangeraden. 

Sergius 

vu-tombola 
St-Cmis-Waas 
Uitslag van de tombola op de ingangs-
kaarten van het VU-bal. 
Winnend nummer van de fiets: 202 
Nog winnende nummers: 3 - 6 - 9 - 2 0 
- 2 3 - 2 7 - 4 4 - 1 0 6 - 1 1 0 - 1 3 7 - 2 0 5 -
213-221-273-314-336-353-355 
-376-400. 
Prijzen af te halen bij De IWunck, Sta
tionsstraat 1098 te Sint-Gillis. Tel. 
770.51.36. 

WO. 29 Jan. ROESiUURE: V-iOub 
voor kinderen: Maskers maken. Om I3u.30 
in zaal 't Laag Plafond. Oaaipersstraat 2. 
Org.: Vlaitajo. 

Do. SO Jan. IZEGEM: Prof. (UC) en 
Vlaams voJksvertegenwoordiger Chris Van-
denbroeke over ,,vtaamse troeven. Cis-
teren, vandaag en morgen", om 20u. in de 
bar van de Stedelijke Academie voor Mu
ziek en Woord, Kruisstraat 15. Org.: VSVK. 

WO. 19 feu. IZECEM: v-ciub voor 
kinderen. Tema Juwelendoos. In zaai De 
drie gezellen. Org.: Vlanajo. 

WO. 26 feb. ROESELMtE: V-ClUb 
voor kinderen. Temal: Rubberen figuren. In 
zaal Laag Plafond, org.: vianajo. 

Wo. 26 feb. IZECEM: v-ctub voor 
kinderen. Temal: Rubberen figuren. In Oe 
Drie Gezellen. Org.: Vlanajo. 

VLAAMS-BRABANT 
Vr. 17 Jan. WOLVEftTEM UWEISE): 

Nieuwjaarsreceptie van volksunie Meise-
wolvertem-Oppem. Om 20u. In zaai „Lin
deboom te Imde (Wolvertem). Nakaarten 
over het voorbije politiek werkjaar en voor
uitblikken op 1997 bij een droogje en een 
natje. 

Zo. 2 feb. BRUSSEL: Pannekoe-
kenfestijn van VU-Brusset-Stad. Van 14 tot 
I8u. in Cemeenschapscentrum De Mark
ten, Oude Graanmarkt 5. 

ANTWERPEN 
zo. 12 Jan. WOMMELGEM: Nieuw

jaarsreceptie van vu-wommelgem in het 
gezelschap van Johan Sauwens. Van 11 tot 
13u. in feestzaal Keizershof, Oasstraat 24. 

Ma. IS Jan. KALMTHOIIT: Nieuw
jaarsreceptie van FW-Kalmthout. Om 
20U.15 in Monida, St.Jozeftaan 1, Heide-
Katmthout. Met zoetje en zoutje en voor-
stefting jaarprogramma. Diareeks door Jo 
van Ballaer over Alaska. 

WO. 15 Jan. BERCHEM: Nieuw
jaarsreceptie van FW-Berchem. Om 20u. In 
het Cultyreel Centrum. Met een glaasje 

extra en een gevarieerde schotel. Deel-
nanw: 100 fr. inschrijven Wj bestuursle
den. 

WO. 1S Jan. KALMTHOUT: Bezoek 
met FW-Kalmthout aan tentoonstelling 
„Het volk ten voeten uit". Deelname le
den: 250 fr., niet-leöen 300 fr. info biJ i. 
Buddinck (664.46,62) of J. Verbruggen 
(666.57.77). 

za. 25 Jan. KALMTMOUT: Met FW-
Kalmthout een Dagje Brussel. Met bezoek 
achter de schermen van de Munt of rondrit 
met belangstelling voor Art Nouveau; mid
dagmaal; ledenvergadering of winkelen. 
Inschrijven voor 15/1 (666.57.77). 

zo. 26 Jan. WIJNECEM: Tweede 
VU-Aperitiefkoncert, gratis aangeboden 
door VU-Wijnegem i.s.m. Schoten en 
Schilde.. Om 11u. in zaal De Leeuw. Met 
inleiding door Fons Borginon, optreden 
van Hilde Van Eyck (harp) en Ariette Van 
Hove (voordracht), gast: Jaak Vandemeu-
lebroucke. Na het koncert vrijblijvend 
brunch (500 fr.) inschrijven voor 22/1 bij 
Mathieu Mees (353/94.64) of André De 
Cleen (553.92.66). 

Dl. 28 Jan. BERCHEM: Met FW-
Berchem naar tentoonstelling ,,Van Ensor 
tot Delvaux" te Oostende. Samenkomst 
aan Berchem-station om 8u.l0. 

za. 25 Jan. BERCHEM: Met FW-
Berchem naar de Algemene FW-leden-
vergadertng te Brussel. Info bij bestuurs
leden. 

Vr. 7 feb. BORCERHOUT: Wofsten-
broodavond. In zaal De Vesper, Te Boe-
laerlei. Org.: VU-Borgerftout i.s.m. Vlaams 
Kring volksontwikkeling. 

WO. 26 «eb. ZWMNORECHT: Oud-
senator Waiter Luyten spreekt over „Leven 
en werk van priester Daens". Samenkomst 
met de gepensioneerden vanaf 14u. In 
Muzieklokaal van de fanfare, Michel ver-
gauwenstraat (vlakbij kerk), info: A. van 
Goethem, Dorpsstraat 47, Burcht, of d'Hol-
lander (252/77.98) of Walter Luyten 
(05/482.11.93). 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partijbestuur van 
maandag jl. werd volgende persnnededeling 
verspreid. 

GEZONDHEIDSZORG 
RESPONSABILISEREN 

De hervorming van de Sociale Zekerheid 
stond bij de regeringsvorming bovenaan de 
agenda. Met zijn verrottingsstrategie steekt 
Dehaene, ook voor de gezondheidszorg, 
eens te meer zijn hoofd in het zand. De-
haenes uitspraken over de blokkering van 
de lonen getuigen van bitter weinig moed 
om echte politieke keuzes te maken in het 
gezondheidsbeleid. Met de Maastrichtnorm 
In het vizier meent de federale regering dat 
het einde van de tunnel In zicht Is. Niets is 
minder waar. De modernisering van de So
ciale Zekerheid, waar we nu al twee jaar op 
wachten, is broodnodig om de toegang tot 
de gezondheidszorg veilig te stellen en de 
betaalbaarheid van een kwalitatief hoog
staande gezondheidszorg te waarborgen. 
Van een beheersing van de uitgaven In de 
gezondheidszorg Is echter geen sprake. 
De nodige strukturele hervormingen zijn 
slachtoffer van de ondraaglijke traagheid 

van minister De Calan en premier Dehaene. 
De verzuiling en de belangengroepen staan 
op de rem om de problemen fundamenteel 
aan te pakken. 
Opnieuw eist de VU een diepgaande res-
ponsabilisenng van alle actoren in de ge
zondheidszorg en dus ook van de deel
gebieden. Het Belgische kader werkt ver
lammend. De federallsehng van de gezond
heidzorg biedt de kans om het gezond
heidsbeleid af te stemmen op de specifieke 
behoeften van de gemeenschappen. De VU 
pielt ook onomwonden om de gezond
heidszorg te financieren uit de algemene 
middelen om zo de egoïstische druk en de 
macht van de zullgroeperingen te vermin
deren. Het Parlement mag niet langer de 
speelbal blijven van de belangengroepen. 
De overkonsumptle In de ziekenhuizen 
dient gekeerd en echelonnering dringt zich 
op. 

Indien In de gezondheidszorg geen dui
delijke politieke keuzen worden gemaakt en 
niet radikaal de kaart van de responsa-
bitisering en federalisering wordt getrok
ken, zal de kater na het behalen van de 
Maastrichtnorm eens zo zwaar zijn. 

Tentoonstelling 
Frans-Vlaanderen 

Ook bU u? 

De Werkgroep De Nederlanden beschikt 
over een prachtige tentoonstelHng die 
Frans-Vlaanderen vanuit verschillende 
gezichtspunten aan geïnteresseerden 
voorstelt. Deze tentoonstelling is al in 
verschillende Vlaamse gemeenten geor
ganiseerd. Ze kende telkens een ruime 
opkomst en sukses. Ze omvat: 

- Windmolens en kapelletjes in Frans-
Vlaanderen in houtsneden van Jozef De-
zitter uit BoUezele. 

- Jean-Claude Bottin uit Ochtezele en 
Luc Ameel uit Poperinge: typische zich
ten in Frans-Vlaanderen in pen- en pot
loodtekeningen. 

- Voorstelling van het restauratieprojekt 
van de schilderijen van „De Drie Maag
den" uit de kapel van de Drie Maagden in 
Kaaster (Caëstre) - restauratie door de 
Stedelijke Akademie van Gent - aan de 
hand van een diamontage kunnen ver
schillende fasen van de restauratie wor
den getoond. 

- Tentoonstelling van een veertigtal pu-
blikaties die alle een aspekt van Frans-
Vlaanderen voorstellen. 

- EUVO en de aktie Vlaamse Hoeve
namen. 

Mocht een vereniging interesse hebben 
om deze tentoonstelling in eigen kring of 
gemeente te organiseren, weet dan dat: 

- u een ruimte van minimaal 100 m-̂  
nodig hebt. 

- u over minimaal vier tentoonstellings-
kasten moet beschikken. 

- u zelf voor transport vanuit Gent
brugge, opstelling, promotie en verze
kering moet zorgen of dat u het transport 
vanuit en naar Gentbrugge betaalt. 

- u kunt beschikken over inleiders via 
Werkgroep de Nederlanden. 

- u kosten kunt rekupereren via winst op 
de verkoop van de werken van de kun
stenaars. 

- de Werkgroep de Nederlanden u naast 
een waarborgsom alleen kosten voor ver
plaatsing en eventueel sprekers aanre
kent. 

c» Voor meer informatie kan u terecht bij 

de sekretaris van de Werkgroep de 

Nederlanden, Johan Van Herreweghe, 

Jan Van Aelbroeckkan 16, 9050 

Gentbrugge, 091230.35.25. 9 
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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 -
woonverlichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 . ' ' 

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

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

Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 
Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

. - , Brugge 
10 km Oostende 

De Haan 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK Tel. 

Kostuums 
naar maat 

HERENKLEDING 

ifermees 
Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GEhiTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vi|ftiuizen) 
Tel 053/70.06.64 

FIETSEN 
Fijne midweek supenveeliend 

3 Nacliten ^ 
Luxe kamer, stilte gratis, ^ 

3x gastronomiscli «11̂ »»» A 
lialf pension, bierdegustatie, T 

. Normandisclie pannekoek I 
met koffie, S 

tevens fietsen ter beschikidng etc... «»,f ̂ « 
6.500 fr. per persoon '^m. ^^ * ^ ^^" 

de laatste dag uw kamer Brugge & 
tot IS.OOu. Oostende 

Misscliien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Knip me uit -
fles champape 

^ • ^ Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

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

4.950 fr. per persoon. 

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

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

Standpunten over gemeentefusies 
rm\ p 1 januan 1997 ts het twmtig jaar geleden dat het aantal gemeenten gevierea^eld 
L U werd. Voldoende reden voor het Vlaams Nationaal Studiecentrum om even tegjg 
te blikken op deze immense fusie-operatie: een situering van de fusies in historis» 
perspectief, de integraal-federalistische visie van de Volksunie en enkele getuigenleen van 
lokale mandatarissen. Kortom- verplichte lectuur voor wie met gemeentepolitiek bez 

1300 frank te storten op rekeningnummer43i 
Studiecentrum vzw Voor eei 
VNSU211lJMi#di 

rtaaitijjggjj-if 
lilBSS^OI-l 18M|hetJl|ams 

I8|p8!aawif 100 frank. IVieer ïf^uSAs^ 
^ 0 Brussel, tel; 02/219.49.30 en fax: 02/217W10, 

onaal 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december. De familiezaak met traditie 
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ELKE WEEK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK EN VACATURE 
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D e sportwereld beleefde een bewogen jaarwende. 

Het begon met Gilles De Bilde die Chris Porte 

naar de verdoemenis sloeg. Vervolgens trok Miguel 

Indurain een streep onder zijn wieier carrière. 

Daarna deelden Johan Boskamp en Graeme Kutjes 

mee dat ze Anderlecht zouden verlaten. Hugo Broos 

verkondigde later dat hij volgend seizoen 

Club Brugge niet meer zal trainen. 

< S P O R T < 

Vanzelfsprekend waren we geërgerd toen 
Chris Porte van Eendracht Aalst - wel
licht de ongelukkigste ploeg van het sei
zoen - door Gilles De Bilde naar het 
ziekenhuis werd geslagen. We waren ge
griefd en we baalden in alle tijden en 
wijzen toen we het mediacirkus daarrond 
moesten ondergaan. Bloederige foto's op 
de frontpagina's van zogeheten serieuze 
kranten. Waar is men mee bezig? 

KLASSIEK 

Misschien zal de tijd rust brengen in de 
gemoederen. Misschien zal het gezond 
verstand nog eens een woord meespre
ken. Misschien. Wat wij ervan denken? 
Natuurlijk verdient De Bilde een straf. 
Een die niet kan misverstaan worden. 
Maar de man moet niet terechtgesteld 
worden. Een klassieke overtreding. Maar 
onweerlegbaar een overtreding die helaas 
te vaak door de scheidsrechters door de 
vingers wordt gezien. Omdat ze bij het 
voetbalspel van vandaag hoort. Driedub
bele nonsens natuurlijk. De Bilde re
ageerde in een reflex. Woedend onge
twijfeld. De slag kwam hard en zeer 
ongelukkig aan. De oogkas en het oog 
beschadigd. Neusbreuken. Veel bloed. 
Een referee die niets gezien heeft. De 
gemoederen opgehitst. 
Natuurlijk wilde De Bilde zijn tegen
stander niet naar de verdoemenis slaan. 
Hij zou het dan nooit zo perfekt hebben 
kunnen uitvoeren. Maar wat ons ver
ontrust, en geen beetje, is dat De Bilde een 
recidivist is. Een opgewonden kikker die 
zichzelf blijkbaar niet kan beheersen. Een 
straathond die bij elke gelegenheid zijn 
tanden laat zien. Het zou al de derde keer 
zijn dat Gilles met het gerecht in aan
raking komt. Dat is dus geen toeval meer. 

Daarom moet er opgetreden worden. 
Verder hopen wij dat Chris Porte er niets 
aan overhoudt en snel herstelt. En we 
hopen ook dat de tegenslag Eendracht 
Aalst eindelijk eens wil loslaten. Anders 
belandt die potentiële Uefacup-kandidaat 
nog in de tweede klasse... 

AFWACHTEN 

De Bilde is niet de enige zorg van An
derlecht. Eind dit seizoen stapt Boskamp 
op. Eind december verliet Graeme Rutjes 
de klub. Vooral dit laatste schijnt ons 

systeem. Er zullen er zijn die het even 
goed kunnen en even goed doen. Wie een 
Jbari geen speelgelegenheid geeft is geen 
onomstreden kenner. Sorry, maar het is 

Balen in alle 
tijden en wyzen 

verontrustend. Boskamp kan vervangen 
worden. Johan is een „karaktermens" 
maar geen architekt of bouwer. We ge
loven niet dat hij veel achter laat. Zeker 
geen strukturen en weUicht ook geen 

niet anders. Rutjes' vertrek is veelbe
tekenend. Hij was een coming-man. Een 
bestuurder voor de toekomst. Natuurlijk 
gaat hij weg in volle vriendschap. We zijn 
profs, nietwaar Michel Verschueren? 

Maar er is ongetwijfeld meer aan de hand. 
Anderlecht worstelt met zichzelf en nie
mand weet of de klub het gevecht zal 
winnen. 

Boskamp weg en ook Broos snakt naar 
het einde. De trainer van Club wil best bij 
Brugge blijven in een bestuursfunktie. 
Afwachten maar hoe dit afloopt. De spe-
kulaties over de opvolging in het As-
tridpark en het Jan Breydelstadion zijn 
begonnen. Men weet weer waarover 
schrijven. 

Gym Pie 

Miguel Indurain gaf er vlak na de jaar
wende de brui aan. Ceen zesde toer-
zege voor de man uit Pamplona. 

Boskamp en 
Broos zullen 
na afloop van 
het seizoen 
hun huidige 
ploeg niet 
meer trainen. 

Geen sportevenement weegt op tegen 
een Elfstedentocht. Men mag zich daar
over niet verbazen. Die éne dag is Fries
land de hemel op aarde. Het voikjubelt en 
zingt vierentwintig uur lang en onaf
gebroken. Breugel zou het graag op doek 
vastgelegd hebben. De schaatsers, de 
wedstrijden de toerrijders. De topspor
ters en de rekreanten. Het publiek. Het 
landschap. De dorpen en steden. Er be
staat geen tweede Elfstedentocht, er be
staat zelfs niets dat erop gelijkt. 
Om half zes zaten we voor het scherm. We 
wilden geen beeld missen Het vertrek uit 
de kooi. Een kleine twee kilometer lopen 
en dan tweehonderd kilometer schaat
sen. Om en rond Dokkum een gevoels
temperatuurvan -20°. Windkracht zes en 
vijf. Niet de helft van de wedstrijdrijders 
haalde binnen de tijdslimiet de streep. 
Slechts een kleine tienduizend van de 
ruim zestienduizend toerrijders verdien
den het kruisje. De ultieme beloning. De 
NOS coverde het evenement van start tot 
aankomst. Van vijf uur 's morgens tot 
middernacht. 9.200.000 Nederlanders 
keken naar de rechtstreekse uitzending. 
65% van de bevolking 2.000.000 mensen 
waren erbij vanaf het eerste beeld. In 
Friesland zelf liepen 500.000 schaatslief
hebbers te hoop. Alles verliep vredig. 
Geen noemenswaardige incidenten. Het 
kan dus toch nog. Als er maar niet teveel 
geld mee gemoeid is Dat is de kanker die 
de sport bederft. Bij zo'n gelegenheden 
geeft men zich daar rekenschap van. 
De wedstrijd zelf was om in te lijsten. Een 
afvallingskoers geladen met dramatiek. 
Erik Hulzebosch kon niet geklopt worden 

Feest voor hart en oog 

en de zogeheten oermens gedroeg zich 
navenant. Hij nam risiko's en liet het 
initiatief aan anderen over. Aan ene Henk 
Angenent Een veeboer en spruitjeskwe
ker uit Alphen aan de Rijn. Die Angenent 
heette een spurter te zijn, maar de man 
verstopte zich geen moment. Hij reed aan 
de kop en hij ging de aanvallers te
rughalen. Hulzebosch was zijn schaduw. 
Ook Piet Kleine was erbij. Vijfenveertig 
jaar en gewezen Olympisch en wereld
kampioen hardrijden op de schaats. Een 
monument als topsporter en als mens. 
Een grote zware atleet, schaatsend met 
machtige halen. Ook de jonge Van Ben-

them, broer van de legendarische dub
bele winnaar Evert die tijdens de toer
tocht tweehonderd kilometer lang werd 
toegejuicht... Er was Bert Verduin. Klein, 
dapper en aanvalslustig. Hij werd derde. 
Een geweldige prestatie maartoch was hij 
niet helemaal gelukkig. 
,,lk wil hem zo graag winnen". Winnen 
deed Angenent, die het harde labeur ten 
spijt een metertje sneller was dan die 
ontgoochelde en zichtbaar in zichzelf te
leurgestelde Hulzebosch De ongenaak
bare geklopt Meer heeft de sport niet 
nodig om de massa te beroeren. Kleine 
kreeg ,,het kruisje" niet en werd uit de 
uitslag geschrapt omdat hij in Hindeloop 
zijn stempeltje vergat te halen. Ergernis 
alom maar voor een Fnes is een re
glement een reglement en daarmee uit. 
Nooit was het ijs beter, de wedstrijd 
spannender en sportiever, Friesland 
mooier. Het geluk en de ontgoocheling 
van de toerrijders. Die wenende jonge
man die in Dokkum uit koers werd ge
nomen omdat het na elven was. Hij wilde 
„het kruisje" opdragen aan zijn kindje dat 
dit jaar zal geboren worden. Wat kan een 
mens, wat kan de sport schoon zijn. 
Wanneer mogen we het nog eens mee
maken? Het klinkt misschien onvriendelijk 
maar één Elfstedentocht is twee Olym
pische Spelen waard. Dat menen we. 

(gp) 
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4 KULTUUR 4 

Gelegenheidsuitgaven leveren niet altijd 
de beste lektuur op. Daarom is het zo 
verwonderlijk dat De Regenboogkrijger, 
een bundel verhalen ter viering van 25 
jaar Greenpeace, niets dan goede ver
halen heeft opgeleverd. 

DIVERSE TEMA'S 

De Regenboogkrijger bewijst dat Green
peace niet alleen staat voor wat de groe
nen tot hun domein rekenen. Neen, het 
gaat over veel meer. Het gaat ook om het 
bewaren van ons verleden, wat de Ame
rikaanse schrijfster Joan Aiken - auteur 
van het voor TV bewerkte Wolven rond 

de Wilgbenborgh - bewijst met De stoel 

van Nelson waarin maffioso op erg hu
moristische wijze proberen enkele oud
heidkundige voorwerpen te ontfutselen 
aan twee excentrieke oude dametjes. En 
de in India uit een Indiase vader en 
Engelse moeder geboren Jamilla Gavin 
schreef met Uit de woestijn kwam een 

zanger een hallucinant verhaal over xe
nofobie. Het is een soort Sodom en 
Gommorah-verhaal, dat speelt na een 
atoomramp, waarin de gastvrijheid voor 
vreemdelingen meermaals wordt ver
kracht. De beestmens van Ballyloch van 
de Engelse samensteller Michael Mor-
purgo himself, is een soort Romeo en 
Julia-verhaal over een boeman die wordt 
uitgestoten omdat hij er anders uitziet, 
maar die uiteindelijk het dorp zal redden 
van de grote milieuramp die het bedreigt. 
Een beetje zoals Greenpeace zelf, dat ook 
wordt uitgespuwd door diegenen die er 
zich door bedreigd voelen. 

MILIEU 

Met Drakensoep van een der meest ge
liefde jeugdauteurs in Vlaanderen, de Brit 
Anthony Horowitz, zitten we volop in de 
milieuproblematiek. Een ridder en zijn 
schildknaap zijn, in opdracht van de 
koning, onderweg om de laatste draak te 
doden en om tegelijk ook de prinses die 
hij gevangen houdt te verlossen. Maar de 
prinses wil niet verlost worden, inte
gendeel, zij heeft zich vastgeketend om de 
draak te redden. Onderweg ontmoet het 
tweetal de eerste tekenen van wat we nu 
als milieuproblemen herkennen, namelijk 
de ontbossing en de petroleumontgin-
ning. Dit alles is echter op zo'n leuke en 
humoristische wijze verteld, dat men 
voortdurend met de glimlach op z'n ge
zicht zit. De Nieuwzeelandse Margaret 
Mahy schreef met Het Schokkerwoud een 
fantastisch verhaal over tot wat wraak 
kan leiden. Mahy die met een opbrengst 

Fred Brouwers sluit brouwerij(eii) 
Tot voor een paar maand vond ik elke dag 
ergens in de file tussen Cent en Kortrijk 
een trouwe vriend op Radio-1. Fred Brou
wers kwam me nl. steevast wat afleiding 
bezorgen met een anekdote uit de mu
ziekwereld. Ik probeerde ze vast te hou
den omdat ze een schakel betekende 
naar luistergenot, maar het woord is ge
vleugeld en ik speelde ze kwijt. Nu staan 
ze te boek, niet om ze gulzig door te 
slikken, maar om er met mondjesmaat 
van te genieten. 
Opera-diva's beschikken over een 
scherpe tong. Dirigenten hebben minder 
fraaie kanten. Komponisten zijn vaak on
hebbelijk. De wereld van de muziek lijkt 
soms op de Oiympos. Daar wonen ook 
goden die mekaar het licht In de ogen niet 
gunnen. l\/1aar er is meer bij Fred Brou
wers. Zoals de oorsprong van bepaalde 
begrippen (vanwaar de naam Duivels-
trillersonatel) en lapidaire uitspraken die 
iemand tekenen. 

Zopas gaf Brouwers zijn laatste deel 
Brouwerijen uit, afgesloten met een 
namenregister bij de drie delen. Je bent 
op zoek naar weinig vleiende kantte
keningen van Maria Callas, een boutade 
van de roemruchte Toscanini, een 
schimpscheut van C.B. Shaw? Bij Brou
wers liggen ze voor het rapen. Een paar 
voorbeelden als voorproefje. 
Op de vraag wat hij van Strauss' opera Die 
Frau ohne Schatten dacht, antwoordde 
Puccini: „Dat zijn logaritmen". Toen Ravel 

Fred Brouwers 

hoorde dat Saint Saëns tijdens de oorlog 
liederen, een elegie en een werk voor 
bazuin had geschreven, vond hij dat het 
voor de mensheid beter was geweest 
indien zijn kollega granaathulzen had ge
draaid. En wat dacht je over de uitspraak 
van Debussy over de opera Les iHuguenots 
van Meyerbeer: „Hij hoort bij andere 
onaangenaamheden van het leven zoals 
epidemieën, een koersdaling van 3% en 
metrowerken"? 

Maar er zijn - om bij de muziektaal te 
blijven - geluiden van een andere toon
aard. Zoals de konsekwente houding van 
Toscanini tegenover het fascisme (,,Mus
solini of ik!" luidde zijn keuze, de scham
pere uitlatingen van Richard en Frau 
Strauss aan het adres van Coebbels, en 
het dilemma van Sjostakovitsj die vond 
dat hij zijn volk niet kon verlaten ondanks 
de pesterijen van de grote heren zoals 
blijkt uit een citaat in de pers.,Vandaag 
concert door vijand van het volk Dimitri 
Sjostakovitsj'. 
Tot slot zijn er voorvallen uit het leven van 
een musicus die een verklaring geven 
voor zijn werkwijze of het vinden van 
tematisch materiaal, ik denk aan de Ita
liaanse operakomponist Rossini die zo ge
makkelijk schreef dat hij niet eens de 
moeite nam een blad op te rapen dat op 
de grond was gevallen maar die dood
gewoon een nieuwe aria neerpende. Of 
aan triviale passages in Mahlers muziekdie 
zouden te verklaren zijn door de slechte 
relatie tussen zijn ouders. Of aan Handels 
oratorium Messiah dat tot stand kwam 
vanuit een gedrevenheid die haar oor
sprong vond in depressie en miskenning. 
Leesplezier kan naar luistergenot leiden. 
Fred Brouwers wijst de weg. 

(wdb) 
<=» Brouwerijen 3. Muzikaal tiagboek. 

Frea Brouwers. Ultg. HaaewUch. 
Antwerpen-Baarn / BRTN/VAR. 
1996. 256 bIZ.. 650 ft: 
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van haar vele boeken een groot on
herbergzaam woudgebied kocht, weet 
waarover ze het heeft, als ze vertelt over 
het afbranden van wouden om geld
gewin. Een andere Nieuwzeelandse, Eli
zabeth Laird, die in Ethiopië, Maleisië en 
Libanon woonde, en nu in Engeland 
verblijft, weet ontzettend te boeien met 
haar verhaal Breedwiek, waarin ze de 
trieste cirkel beschrijft van een familie 
albatrossen die om menselijk gewin door 
diezelfde mensen zal worden uitge
moord. De in Canada twee maal met de 
hoogste onderscheiding voor een kin
derboek bekroonde Tim Wynne-Jones, 
schreef met Een huis van libellenvleugels 

een tegelijk fantastisch en ook weer écht 
milieuverhaal, waarin sluikstorten cen
traal staat. 

WONDEREN 

De Australiër Paul Jennings, naar wiens 
verhalen Round the twist een der suk-
sesrijkste Australische TV-series werd ge
draaid heeft het in De Wobby Gurgle op 
een allegorische manier over de water
vervuiling, zonder dat het woord echter 
één ogenblik valt. De Wobby Gurgle is 
een schepseltje dat volledig uit koel en 
helder water bestaat, en dat het hoofd
personage ten koste van zijn eigen leven 
zal proberen te redden. Het afsluitende 
De Regenboogkrijger heeft een indiaanse 
sage als basis en gaf de naam ook het 
Greenpeace-schip Rainbow Warrior. Een 
prachtig verhaal zoals alleen de indianen 
het kunnen vertellen, en even prachtig 
naverteld door Jim Riordan. Riordan is 
taalgeleerde en direkteur van de afdeling 
Taalwetenschappen en Internationaal 
Onderzoek op de universiteit van Surrey. 
Voor zijn verhaal trok hij door Noord-
Amerika en bezocht verscheidene indi
anenreservaten om de oude verhalen van 
de oorspronkelijke bewoners van Ame
rika op te tekenen. 

De Regenboogkrijger ligt voor in een 
prachtige albumeditie, waaraan eveneens 
negen internationaal beroemde tekenaars 
- onder wie Quentin Blake en Michael 
Foreman - hun medewerking verleenden 
met erg mooie vierkleurenillustraties. De 
vertalers John Riedijk, Annemarie van 
Ewyck, Ernst van Altena en de Vlaamse 
jeugdschrijfster Sylvia Vanden Heede le
verden uitstekend werk. Kortom een 
boek dat jong en oud graag zal lezen. 

Memos 

CS» De Regenboogkrijger. Michael Mor-

purgo. Uitg. Facet, Antwerpen. 750 

fr., 144 blz. Vanaf W jaar. 
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DE TOMBE VAN GOD 
Richard Andrews en Paul Schellenberger onthullen in De tombe 

van God één van 's werelds best bewaarde geheimen: de plaats van 

het graf van Jezus Christus. Aan de hand van enkele schilderijen, 

die blijkbaar meer geheimen bevatten dan dan de bewonderaars 

altijd gedacht hadden, en een ingewikkelde geometrische analyse 

weten beide auteurs te vertellen datjezus' lichaam niet ten hemel 

is gerezen. „We laten in het midden of de tempeliers al dan niet bij 

de daadwerkelijke, geheime bergplaats betrokken waren. In ieder 

geval geeft de kaart duidelijk aan dat het lichaam van Jezus zich 

niet aan de rechterzijde van zijn vader in de hemel heeft gevoegd, 

maar rust in de Languedoc, in de flank van de Mont Cardou." 

Ergens in een bergwand in het zuidoosten van Frankrijk dus. Voor 

BOEKEN 

de liefhebbers van raadsels, esoteric en mystiek. 

c» De tombe van God. R. Andrews & R Schellenberger. Uitg. 

Tirion - Baarn, 1996, 463 blz., 990 fr. 

EVEN GEDULD A.U.B. 

In Even geduld a.u.b. Een testbeeldvan de televisie in Vlaanderen 

geeft free-lance-joemalist Vrank Van Laeken een kijkje in het 

verleden, het heden en de toekomst van het Vlaamse TV-landschap. 

Van Laeken is zich niet te buiten gegaan aan teveel geteoretiseer, 

maar heeft zich, gezien het beperkte bronnenapparaat, waarschijn

lijk laten leiden door zijn eigen ervaring. Eén en ander zorgt er wel 

voor dat 'Even geduld aub' een vlot leesbaar boek is geworden. 

c» Even geduld a.u.b.. Frank Van Laeken. Uitg. Icarus - Ant

werpen, 1996, 254 blz., 595 fr. 

GEWENST INTIEM 

Luchtig van toon zijn de kursiefjes van Louis Verbeeck. Na o.a. zijn 

'Zonnebloemen' brengt het Davtdsfonds opnieuw een verzameling 

van deze korte stukjes samen in Gewenste intimiteiten. Wie 

Verbeeck kent, heeft dit boek natuurlijk allang in zijn of haar bezit. 

Anderen zullen niet teleurgesteld zijn wanneer zij het zich 

aanschaffen. 

c» Gewenste intimiteiten. Louis Verbeeck. Uitg. Davidsfonds -

Leuven, 1996,141 blz., 395 fr. 

> KULTUUR • 

Wat onder de titel Oorlogsdagboek 
1914-1918 in het laatste deel van de 
tweede editie van het Verzameld Werk van 
Cyriel Verschaeve opgenomen werd, is in 
feite geen dagboek en de tekst die ge
publiceerd werd is onvolledig en on
betrouwbaar. Daarom heeft Daniel Va-
nacker de taak op zich genomen een 
nieuwe, volledige en betrouwbare uitgave 
te verzorgen en daarenboven een de
gelijke inleiding van liefst 149 blz. te 
schrijven, onder de titel „Cyriel Ver
schaeve en het Ijzerfront". 

AÏWRfNCEM 

Ook zijn er nuttige voetnota's met uitleg 
onder de tekst van Verschaeve opge
nomen. De nieuwe titel is Oorlogsin-

drukken. Het gaat hier inderdaad niet om 
een dag na dag bijgehouden dagboek, 
maar om losse beschouwingen, indruk
ken, korte stukjes aanvankeljk bestemd 
voor publikatie in het dagblad De Bel

gische Standaard, uitgegeven achter het 
front voor de soldaten en de inwoners 
van het onbezet deeltje van België, achter 
de IJzer. 

De medewerking van Verschaeve aan dit 
blad, vooral op aandringen van juffrouw 
Belpaire, was van korte duur. Al dadelijk 
deden zich moeilijkheden voor, omdat 
o.m. zijn eerste bijdragen niet duitsvij-
andig genoeg waren. Verschaeve zelf wei
gerde koppig iedere censuur en verkoos 
zijn medewerking stop te zetten. 
Maar hij hield daarom niet op met het 
schrijven van zulke korte stukjes indruk
ken, beschouwingen, overwegingen - die 
overgeschreven werden door zijn „se-
kretaris" en bewonderaar Maurits Geer-
ardijn. Zo kwamen deze teksten, alhoe
wel niet gedrukt, reeds tijdens de oorlog 
in handen van Vlaamse soldaten en bur
gers. 

Herinneren we er aan dat Verschaeve 
kapelaan (onderpastoor) was in Alve-
ringem, een gemeente gelegen achter het 
front, in onbezet België. 
In 1914 was hij geen onbekende meer en 
hij werd dan ook de toevlucht, vooral van 
de Vlaamsgezinde soldaten (studenten, 
intellektuelen, brankardiers, aalmoeze
niers en ook gewone jongens). Met tien
tallen kwamen zij hem opzoeken en zijn 
gezag was zeer groot. Op de frontbe
weging heeft hij zeker een grote, zeer 
grote invloed gehad. 

RADELOOS 

Bij het begin van de oorlog - de inval van 
Duitsland in België - was Verschaeve 
radeloos. Hij was immers zeer duits-
gezind, een groot bewonderaar van de 
Duitse kuituur en verwachtte van het 
Germaanse broedervolk morele steun in 
de strijd die de Vlamingen moesten voe-

Cyriel Verschaeve 
tijdens WO i 

ren voor hun volksbestaan. Twee maal 
had hij aan een Duitse universiteit een 
vakantiekursus gevolgd: in 1897 te Jena 
en in 1901 in Marburg. 
De inval van Duitsland in het neutrale 
België moest hij veroordelen, hoe dan 
ook. Hij deed het, maar met pijn in het 
hart. 

Hij zou dan toch in een van zijn be
schouwingen een poging doen om een 
onderscheid te maken tussen het Duitse 
volk en de hoogmoedige Duitse staat, die 
verantwoordelijk was voor de woord
breuk en de inval in België. 
Doch Verschaeve kampte met nog groter 
problemen. Volgens hem was de oorlog 
een straf van God. Hij aarzelde te be
weren dat het Gods' wil was dat Duits
land het goddeloze Franse volk zou straf
fen. Of was het integendeel het hoog
moedige Duitse keizerrijk dat God wilde 
straffen en vernederen? 
Wat het Vlaamse vraagstuk betreft moes
ten de Vlamingen hun plicht doen, door 
hun offer kregen zij tegenover de Bel
gische Staat meer dan ooit het recht op de 
inlossing van hun gerechtvaardigde eisen. 
Want het recht op het eigen volksbestaan 
was een goddelijk recht. Indien zou blij
ken dat de Belgische staat weigerde en 
bleef weigeren dit recht te erkennen en te 
eerbiedigen was een opstand van het 
Vlaamse volk gewettigd. 

INVLOEDRIJK 

Men ziet al vlug welke richting de be
schouwingen en overwegingen van Ver
schaeve uitgingen. Het is niet mogelijk 
alles hier samen te vatten. Kenschetsend 
is nog dat hij zijn simpatie uitte voor de 
Zuid-Afrikanen die weigerden in het En
gelse leger te dienen. Hij toont hiermee 
dat hij vooral een dromer was en geen 
realist. 

Ik kan er niet aan denken gans dit boek 
samen te vatten. Maar ik moet er op 
wijzen dat vele onderwerpen aan bod 
komen, velerlei beschouwingen, waarbij 
voor de geschiedenis van de Vlaamse 
beweging belangrijk is de relatie tussen 
Verschaeve en de frontbeweging. Ver
schaeve heeft onbetwistbaar grote in
vloed uitgeoefend op de opstelling en de 
evolutie van de frontbeweging. Hijzelf is 
ook geëvolueerd, o.m. in zijn houding 
tegenover de aktivisten en het aktivisme, 
in zijn opstelling tegenover België. Hij 
was het die Carlos Van Santé naar bezet 
België stuurde. Hij ook die een aantal 

teksten geschreven heeft die door de 
frontbeweging verspreid werden. 
In zijn huis in Alveringem was het dat 
Frans Van Cauwelaert de leiders van de 
frontbeweging ontmoette voor een ge
sprek. 

Dit alles kan men lezen in de inleiding en 
terugvinden in de teksten van Verschaeve 
zelf. 

Dit is een zeer degelijke en goed ge-
dokumenteerde editie, waardoor de uit
gever, Daniël Vanacker (en ook, niet te 
vergeten Romain Vanlandschoot die zijn 
medewerking verleende) zich zeer ver
dienstelijk heeft gemaakt. 
Aanbevolen aan allen die belangstelling 
koesteren voor de Vlaamse beweging, in 
het bijzonder voor de frontbeweging en 
voor Cyriel Verschaeve. 

Frans Van der Eist 
c»Oorlogsindrukken van Cyriel Ver

schaeve 1914-1918. Daniël Vanacker. 

1.450 fr. storten op reknr. 446-0001581-

71 van Daniël Vanacker, Bagattenstraat 

60 te 9000 Gent. 

ViaiYilngen 
liuldigen Chopin 

Sinds kort ligt de CD Vlamingen huldigen 
Chopin in de winkelrekken. De straalschijf 
kwam er op initiatief van Freü Brouwers en 
met de steun van de Rederyk Chopln-
stichting, die zicli tot doel stelt de muziek 
van deze Poolse komponist te promoten. 
Behalve bekende werken van Cliopin speelt 
de internationaal bekende pianiste Andreia 
van Schaick ook komposities van de be
kende Vlaamse toondicliter Peter Benoit en 
van Plet Swerts en Paul Steegmans, twee 
begaafde Limburgse komponisten. Beiden 
lieten zij zicti in hun muziek inspireren door 
werken van Chopin 
Het gehele oeuvre van Chopin blijft een 
schitterende getuigenis van de 19de 
eeuwse romantische muziek. Zijn polonaises 
zijn krijgshaftige komposities die de roem 
van het Poolse verleden bezingen. Paul 
Steegmans brengt 12 variaties op Chopins 
'Polonaise in C'. Swerts van zijn kant brengt 
'Clnq préludes è la mémoire de Chopin'. Het 
zijn korte en sterk geïnspireerde, sfeervolle 
werkjes geworden De CD bevat, naast een 
zestal komposities van Chopin, tot slot ook 
drie intieme pianowerken van Peter Benoit. 
Deze zeer te genieten CD kost 650 fr. 

Koncertplaniste Andreia van Schaick 

^ Meer Informatie: Stichting Pronto-
tie Klassieke Muziek v.z.w., vossen-
paa 9, 5570 crultroae, tel. 
089/85.30.47. 
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SOLERENDE TOP DRIE 

Je hebt de lijstjes met mannen en vrouwen van het jaar, je hebt 
de toptienen aller tijden, je hebt de top 675 van radio Teengold 
en de top 100 van Studio Brussel en de onuitstaanbare Leen 
Demaré, en je hebt de filmtopdrie van Willem Sneer zou je 
kunnen zeggen. 
1. Als lijstaanvoerder is er voor mij Breaking the waves van 
Lars van Trier en de revelatie van de Britse aktrice Emily 
Watson, die het in Cannes uiteindelijk moest afleggen tegen 
haar landgenote Brenda Blethyn. Maar wie op Nieuwjaarsdag 
naar de BBC heeft gekeken, naar de verfilming van de 
autobiografische roman Mill on the floss van de Britse George 
Elliot (pseudoniem voor Mary Ann Evans, 1819-1880) weet 

NIEUW IN DE BIOS 
dat Watson een der Britse sterren van de toekomst is. 
2. De in Cannes bekroonde Secrets & Lies, de eerste film in 
drie jaar van de Brit MIke Leigh, met knipoogjes naar ingmar 
Bergman en Woody Allen. En met de in Cannes tot beste 
aktrice uitgeroepen Brenda Blethyn. 
3. Ondanks de Taiwanese oorsprong van regisseur Ang Lee 
blijft Sense and Sensibility een grote film, die het talent van 
Emma Thompson nogmaals onderstreepte, ditmaal echter als 
scenariste, wat haar meteen een Oscar opleverde. Natuurlijk is 
de gelijknamige neo-classicistische roman van fane austen 
(1775-1817), verschenen in 1811, bet gedroomde voer voor 
scenaristen. De herwaardering van Jane Austen was dit jaar 

totaal, met de ongelooflijke mooie televisieserie Pride and 
prejudice (1813), met een onweerstaanbare Colin Firth (door 
onsin 1988 getipt als in het oog te houden, naar aanleidingvan 
de film A month in the country) als mister Darcy, en er was ook 
Persuasion een BBC-produktie uit 1995 die in 1996 in onze 
bioscopen werd uitgebracht, naar het boek uit 1818 en 
geschreven toen ze reeds stervende was (18.7.1817) aan de 
ziekte van Addison (dubbelzijdige atrofie), en die de Britse 
aktrice Amanda Root reveleerde. Dit jaar komt er nog Emma 
(1816) naar een scenario en in een regie van de Texaanse 
humorist Douglas McGrath, film die 111 minuten klasse 
cinema heeft te bieden, en als eigenaardigheid de zus en de 
moeder van Emma Thompson, Sofie Thompson en Phyllida 
Law in de rolverdeling. Willem Sneer 

^ M E D I A L A N D S C H A P ^ 

l&rrf Citizen Kane Dé klassieker onder de film
klassiekers. Orson Welles maakte er in 1941 zijn 
regiedebuut mee. Het verhaal over de handel en 
wandel van een megalomane krantenmagnaat is 
ronduit fascinerend en wordt verteld als grote 
flashback. De film doorbrak enkele oude tradities 
en vestigde er meteen enkele nieuwe. Zat. 11 Jan., 
VTM om 23U.40 

^=é^ Midnight cowboy Boeiende schets van de 
zelfkant van de Newyorkse maatschappij aan het 
einde van de jaren 60. Armoede, kleine krimi-
naliteit, zedeloosheid en mannelijke prostitutie 
worden onbeschaamd getoond, zonder ooit shoc
kerend te zijn. Voor Dustin Hoffman en Jon Voight, 
beiden aan het begin van hun filmkarrière, be
tekende deze film van John Schlesinger uit 1969 de 
bevestiging van hun talent. Zon. 12 Jan., Kanaal 2 
om 22U.30 

Bette Midler en Lily 
Tomlln In Big 
Business, maa. 13 
jan., VT4 om 2iu.30 

Een mooie toekomst 
voor de VRT 

- Het Hof van Kassatie heeft een arrest 
geveld waarin staat dat voortaan enkel de 
joernalist en niet de uitgever aanspra
kelijk gesteld kan worden bij schade
claims. Een dergelijk geval had zich voor
gedaan in Wallonië. In feite doet het Hof 
daarmee een uitspraak die haast letterlijk 
in de grondwet staat, met dat verschil dat 
het grondwettelijk artikel totnogtoe ge
acht werd enkel te gelden in strafrech
telijke zaken. Het Hof zegt nu dat deze 
'getrapte verantwoordelijkheid' ook in 
burgerrechtelijke zaken van toepassing is. 
De joernalist is - als laagste in rang - dus 
als enige verantwoordelijk voor wat hij 
schrijft. Vraag die daarbij gesteld kan 
worden is of uitgevers, die hun joer-
nalisten niet zelden onder druk zetten om 
met 'scoops' voor de dag te komen, toch 
niet in zekere mate mede-verantwoor
delijk zijn voor fouten onder tijds- en 
kommerciële druk. 

De VRT skoort de jongste tijd goed in 
de kijkcijferparade. 

I Het nieuwe kijkcijfersysteem - dat 
sinds 1 januari in gebruik is - heeft te 
kampen met kinderziekten. Door soft-
wareproblemen zijn de gegevens later dan 
verwacht bij de stations. Het nieuwe 
systeem moet het mogelijk maken om een 
meer precieze berekening te geven van 
het aantal kijkers. Om één en ander 
mogelijk te maken werd o.a. het panel 

uitgebreid van 600 tot 750 mensen en 
werd de kijkduur noodzakelijk om op
genomen te worden in de proef ver
minderd van 15 tot 1 sekonde. 
M In zijn nieuwjaarstoespraak heeft Bert 

De Graeve, gedelegeerd bestuurder van 
de VRT, ervoor gepleit de openbare om
roep te laten uitgroeien tot een 'waardige 
en waardevolle speler' in het media
landschap. Daartoe kan de in het huis 
aanwezige kreativiteit aangewend wor
den. De voorzitter van de Raad van 
Bestuur, Bart De Schutter, van zijn kant 
stelde vast dat er nog argwaan bestond 
tegen de plannen van het maxi-dekreet en 
vond dat de weerstanden geuit mochten 
worden. Hij voegde daar wel tegelijk aan 
toe dat, eens de 'spelregels duidelijk wa
ren vastgesteld' er geen twijfel meer mag 
bestaan rond de 'loyateit van het per
soneel'. Beide heren waren het erover 
eens dat de toekomst er voor de VRT 
beter uitziet dan enkele jaren geleden. 
Zoals geweten skoort de Vlaamse open
bare omroep de jongste tijd goed in de 
kijkcijferparade. Een aantal van de pu
bliekstrekkers werden nog onder het vo
rige bestuur uitgewerkt. 

^=é? Bonnie and Clyde Trendsettende gangster
film van Arthur Penn uit 1967, gebaseerd op de 
terreur van de Barrow Gang in het begin van de 
jaren 30, wanneer de enorme ekonomische krisis 
het leven in de Verenigde Staten volledig lam legde. 
Met Warren Beatty en Faye Dunaway als fraai 
boevenduo en het debuut van Gene Wilder DIns. 
14 Jan., Kanaal 2 om 22u.30 

^È^ De Gouden Schoen Carl Huybrechts en Birgit 
Van Mol presenteren vanuit het Casino van Knokke 
de jaarlijkse uitreiking van de hoogste voetbal
onderscheiding in België. Kamiel Spiessens en Mo
dest Vermeulen zorgen voor tussendoortjes. 
woens. 15 Jan., TV 1 om 20u.l0 

t r # Cry Freedom Britse anti-apartheidsfilm van 
Richard Attenborough uit 1987, naar het boek van 
de blanke aktivist Donald Woods. De film valt uiteen 
in twee stukken: het eerste is een ingetogen 
portret van de zwarte aktivist Steve Biko, het 
tweede volgt de vlucht van Woods. Goeie ver
tolkingen van Denzel Washington en Kevin Kline. 
Dond. 16 Jan.. Kanaal 2 om 20u.45 

ib=# School Ties Amerikaanse film van Robert 
Mandel uit 1992 met Brendan Fraser, Matt Damon 
en Amy Locane. De jaren 50 in New England. David 
Greene is een knap student aan een katholieke 
eliteschool. Hij is tevens een uitstekend voetballer 
en om aanvaard te worden in de schoolploeg 
verzwijgt hij dat hij van joodse afkomst is. Mo
ralistische blik op het antisemitisme in de Verenigde 
Staten. Mooie melancholische muziek van Maurice 
Jarre. VrU. 17 Jan.. Ned. 1 om 23U.03 

M 

Om toch maar vooral komaf te 
maken met het zedenverval, pakte 
Paul Jambers vanavond uit met 
mensen die kampen met een on
stuitbaarlibido. En omdat wij zelf al 
moe worden wanneer wij nog 
maar aan de daad denken, maak
ten wij ons dan ook op voor een 
uurtje medeleven met onze, naar 
wij veronderstelden minderbe
deelde, medemens. Exakt drie 
kwartier en vijf onstuitbaren later 
konden wij één konklusie trekken: 
mensen met een onstuitbaar libido 
zijn niet minderbedeeld. Integen
deel! 
Bij Sandra en Thierry was het al 
meteen raak: het koppel woonde 
In een ruwbouw waarvan enkel de 
slaapkamer het stempel 'bewoon
baar' min of meer waardig was. 
Jambers hoorde van Sandra onder 
meer dat ze had meegespeeld in 
een pornofilm en dat ze in bijzijn 
van haar echtgenoot één van diens 
vrienden verleid had. Zoals dat in 
1997 de nieuwe trend dient te 
worden had Thierry op zijn beurt 
de borsten van - voor wie het nog 
volgen kan - de vrouw van zijn 
vriend beroerd. 
Aan Andy's vader gaat dan weer 
een groot Vlaams pedagoog ver
loren. De man steekt al zijn tijd in 
het mede-uitbaten van een seks-
klub, maar werd toch nog bereid 
gevonden om zich uitte laten over 
de aktiviteiten van zijn zoon. Dat 
die laatste op de hort ging in kit

scherige oorden van plezier 
maakte hem eerder trots dan wel, 
zoals dat hoort, diep beschaamd. 
Omdat zelfs onstuitbaren honger 
krijgen, zagen we een aantal van 
hen zich poedelnaakt te goed 
doen aan een uitgebreid koud buf
fet. Daaruit beslootJambers dat'in 
de eerste plaats de Innerlijke mens 
gesterkt moet worden om later tot 
betere prestaties te komen'. Wij 
besloten dat de naaktlopers ten-

Daartoe zagen we hem later 'Spar
taans worstelen' een sport die in 
Oost-Europa nogal trendy schijnt 
te zijn. Mogelijk omdat ze naakt 
beoefend wordt. „Op onze vraag 
gebeurde het vandaag gekleed" 
zei Jambers. Wat hij ook moge 
beweren: gekleed kon Je de 20 
cm2 stof die de worstelaars aan
hadden niet noemen. 'Jambers' 
besloot met een beeld van Oskar 
die aan het strippen was. Hij had 

De onstuitbaren 
Jambers, donderdag 2 Januari 1997, VTM 

minste toch nog enige smaak had
den door in de eerste plaats te 
kiezen voor de aanwezige kippe-
billen en -borsten. CIndy was, ge
holpen door flink wat siliconen, 
stripteaseuse in alweer dezelfde 
sexklub. Daarnaast had ze ook nog 
eens nood aan - voor zover dat 
met haar materiaal nog kon - vle
selijke kontakten. Liefst met 3 
mannen tegelijk. 'Gewoon pats, 
echte seks' liet ze zich op een 
onbewaakt moment ontvallen. 
Nee, dan was Oskar meer om mee 
te lachen. Deze 'natuurmens' liep 
de hele tijd in zijn minuskuul slipje 
rond en probeerde de kijker en 
Jambers ervan te overtuigen dat 
hij in feite nog In de oertijd leefde. 

een flosj rond zijn 'schitterende 
fallus' gedraaid en stond met het 
ding te zwiepen in een zaal vol 
vrouwen. Spijtig genoeg kregen 
we niet te zien of de dames zaten 
te dingen naar een gratis rit. 
Gezien de informatiestroom die 
gedurende het programma op ons 
af kwam moet deze Jambers, pro-
duktie-technisch dan, met stukken 
en beetjes ven/aardigd zijn. Gezien 
elke gast zonder schroom ver
klaarde rtef minstens twee tot drie 
keer per dag te doen, mag het 
immers een wonder heten dat 
Jambers zijn gasten hoofdzakelijk 
niet-neukend op het scherm wist 
te brengen. Proficiat Paul! 

Krik 
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Over joernalisten 
Bert, 
In uw persmededeling vanl 9 december 
'96 verwijt u mlj Oostblok-methodes toe 
te passen. Vlaanderen zou een CVP-staat 
zijn. Wij zouden geheime dossiers bij
houden - In ware KGB-stljl - over jour
nalisten. Uw partijblad - dat nog steeds 
wordt geciteerd in het persoverzicht van 
de BRTN - als laatste overblijfsel van een 
Pravda-krant - besteedde er ettelijke 

kolommen aan. Mag ik u langs deze weg 
vriendelijk vragen met deze „nonsens" 
te stoppen. Als schalkse ruiter weet u -
beter dan wie ook - dat dit verhaal 
onwaar Is. 
In bijlage bezorg Ik u de volledige tekst 
van mijn toespraak op het kongres. 
Daarin kunt u lezen - In zijn juiste con
text - wat Ik met dat „terugstampen" 
bedoelde. En dat was net het tegen
overgestelde van Intimidatie of drei
ging. 

In de hoop In de toekomst van dit soort 
nummertjes gespaard te blijven, 

Mare Van Peel, 
CVP-voorzltter 

Red. - Op 19 december '96 bracht 
ons weekblad het bericht dat het 
CVP-sekretariaat over „terug-
stamp-dosslers" zou beschikken. 
De CVP-voorzltter had in zijn ver-
kiezlngs-kongresrede trouwens be
kend „dat de verleiding groot 

wordt om eens goed f ërligf té^tam-
pen " naar Joernalisten die weinig 
fraaie woorden over politici en po
litiek neerpennen. 
Niet het feit dat een partij over zo'n 
dossiers zou beschikken schokte 
ons, maar vooral het dreigement 
om „eens goed terug te stampen" 
ergerde ons in hoge mate. CVP-
voorzitter van Peei kiom in de pen 
en stuurde zijn VU-kollega boven
staand briefje. 

4- WEDERWOORD • 

i Fiamminglii 
Mag ik mijn spijt formuleren over de 
wijze waarop het dossier I Fiamminghi in 
WIJ (19 dec. jl.) behandeld wordt. 
Er valt allerlei te zeggen over de Vlaamse 
kultuurpolitiek maar de ongenuanceerde 
wijze waarop gehoor gegeven wordt aan 
de steeds aanwezige konkurrentiestrijd 
om I Fiamminghi te kleineren lijkt mij 
niet zo best. 

Men mag over dit ensemble denken wat 
men wil en enig opportunisme is het 
zeker niet vreemd, maar het voert ten
minste onze naam in zijn vaandel, wat van 
tal van andere gezelschappen, die even
eens op het manna van de Vlaamse Re
gering azen niet kan gezegd worden. 
En dat i Fiamminghi minder suksesvol 
zou zijn is wel een erg gratuite bewe
ring. 
Dit moest mij wel van het hart. 

H. Schiltz 
Antwerpen 

Boycot de 
fransdoiien 
Reeds jarenlang worden Vlamingen in 
een aantal Brusselse grootwarenhuizen 
door het winkelpersoneel afgesnauwd. 
Een aantal bedrijven blijft zich ook zeer 
militant Franstalig opstellen. 
Drie jaar geleden onderzocht een aantal 
leden van de zeer aktieve Brusselse af
deling van de Vlaamse VolksBeweging 
(WB) de taaiwantoestanden in de Brus
selse grootwarenhuizen met nadruk op 
hun kontakten met het publiek. De re
sultaten waren in de meeste gevallen 
beneden alle peil. Vele warenhuisbedien
den kenden geen woord Nederlands of 
wensten het zelfs niet te spreken. Het 
frankofone anti-Vlaamse racisme is nog 
steeds erg springlevend in Brussel. 
Enkele weken geleden deden dezelfde 
WB-ers hun onderzoek nog eens over 
om te zien of er in de betrokken wa
renhuizen eventueel positieve evoluties 
zijn vast te stellen. 

De resultaten waren nog steeds erg ne
gatief. In de betrokken warenhuizen die 
vroeger erg negatief scoorden, was er nog 
niets veranderd. Erg negatief scoorden de 
Delhaize-vestigingen in Brussel-19. Ne
derlands is er een onbekende taal. Deze 
firma heeft ook een erg fransdol imago. In 
de Vlaams-Brabantse faciliteitenge
meente Kraainem steunt Delhaize de jaar
lijkse Franstalige septemberfeesten. De 
firma's Aral, Di en Quick deden dit ook. 
Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap 
krijgt geen frank van Delhaize. 

Delhaize heeft ook goede kontakten met 
het racistische en fransdoUe FDF. De „ée 
Grand Cortege de la fête de la Com-
munauté Frangaise", ieder jaar georga
niseerd door de FDF-mantelorganisatie 
Bruxelles Frangais van FDF-voorzitter 
Olivier Maingain, kon ook dit jaar op de 
sponsorsteun van Delhaize en RTBf re
kenen. Voor deze stoet van 21 september 
jl. werden een aantal muziekgroepen uit
genodigd. Zo ook de Frans-Vlamingen 
van de ,Harmonie batterie amicale de 
Watten". Deze groep moest zijn ver-
enigingsvlag, met een Vlaamse Leeuw in 
verwerkt, opbergen voor de fransdolle 
FDF-ers. 

Alle Vlaamsgezinden samen kunnen deze 
fransdolle bedrijven enkel in het zand 
doen bijten door deze firma's te boy
cotten en ergens anders zijn inkopen of 
zaken te doen. Zet zoveel mogelijk vrien
den, kennissen en andere Vlamingen aan 
om dit ook te doen. 

Tot slot kunnen we mededelen dat de 
warenhuizen Aldi en Colruyt de Vla
mingen in Brussel overal in het Ne
derlands te woord staan. Alle opschriften 
zijn er ook in het Nederlands opgesteld. 

Mark De Vries, 
Lier 

De zwarte baron 
Bij het vernemen dat, na jaren juridische 
bochtjes, zijn advokaten baron de Bon-
boisin weer buiten de cel kregen, denkt 
men aan maffiosi. 

Men denkt des te meer aan de maffia, als 
men verneemt dat na jaren graven en 
snuffelen in kelders en geheime mijn
schachten, de kindermoordenaar Du
troux blijft ontsnappen aan zijn doods
vonnis. 

Er zijn in onze demokratie drie machten: 
de wetgevende, de uitvoerende en de 
rechterlijke. 

Minstens is er nog één macht: deze van 
het kapitaal. De jongste kuiperijen en 
„sluiperijen" en de haast duivelse ge
volgen ervan doen vermoeden dat de 
macht van de „advokaten" zeer gevaarlijk 
is geworden. De wetgevende macht deed 
en doet haar best. Bij de uitvoerende 
macht (onder al zijn vormen in ons be
stuur) is men duidelijk onderhevig aan 
menselijke zwakheden. 
Over de rechterlijke macht, zo men er vol 
vertrouwen kan beroep op doen, hangt 
zeer duidelijk de schaduw van de pleiters. 
De „zwarte barons" en hun broodheren 
blijven buiten de cel. Met de moderne 

kindermoordenaars weten „kosteloze" 
pleiters (betaald met wat en door wie?) 
ons te tergen en onze gazetten vol te 
krijgen met mesthopen berichten over de 
eindeloos onvruchtbare pogingen rond 
de drie machten. 

Onze uiteindleijke vraag blijft: Kan de 
„orde" der advokaten niet op één of 
andere wijze een regeling treffen dat 
spitsvondigheid van „meester X" of van 
„advokaat Z" onmogelijk kan leiden naar 
de macht om misdadigers hun straf te 
laten ontlopen.-' 

Vader Marechal, ik begrijp uw gevoel van 
machteloze woede. 

J.E. Torfs, 
Oostende 

RS. De redaktte ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrleven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 

i i mm N B R R 
OPGAVE 79 

HORIZONTAAL 
5. Heeft de koning aan ge

wicht verloren? (6, 5) 
7. Dit Is een kwestie van ze

kerheid (10) 
8. fHoorttotdeopdrachtendie 

een spion meekrijgt (11) 
12 Voorwaar een kleurijke vo

gel (3) 
13. Palmvrucht (5) 
14. Zulke bezoekers worden 

wel eens voor de helft aan 
't werk gezet (6) 

15. Is dit papier afkomstig uit 
de hof? (16) 

17. Eertijds gebruikte afkorting 
voor 'n aanzienlijk iemand 
(1,2) 

18. Deze eigenschap duidt op 
onverschrokkenheid (3) 

19. Republiek waar moeder de 
vrouw voorop loopt (6) 

VERTIKAAL 
1. Gaat vooraf aan de middel

ste dag van de week (12) 
2. In dit zuivelprodukt zijn bo

nen verwerkt (13) 
3. Zo te horen heeft deze 

scheut een gehoorlijk ge

wicht! (4) 
4. De volledige uitkomst van 

zowel 2 keer 2, als van 2 èn 
2 (2. 4) 

6 Ontzag, maar ook achting 
(7) 

9. Als die het woord voeren, 
doen ze dat namens an
deren (6) 

10. Eerste groeisels Op een vo-
gelkopje (8) 

11. Zeer pijnlijke rugaandoe
ning (6) 

12. Hier gaat 't om de voltooi
ing van een werk of om de '̂  
stopzetting (6) 

14 'n Teken datje geeft, met 
de hand bijvoorbeeld (6) 

16. Mondvocht'i (3) 

OPLOSSING OPGAVE 78 

Horizontaal: 7 stafmedewer
ker; 8. julchkreten; 9. si; 10. 
opgefrist, 11. sel, 12. nonkel 
BOB; 14. getest; 16. akker; 17. 
pantoffels; 18. kartel, 19. anijs. 
Vertikaal: i steunpunten, 2 
afscheidsboek, 3. verkeren; 4. 
wetens en willens, 5. arends-
blik; 6. per saldo; 13. bar; 14. 
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gips, 15. affront. 
Ofwel was deze hersenbre-
ker te moeilijk, ofwel had
den vele van onze lezers 
tussen de feestdagen door 
geen tUd om de oplossing te 
zoeken, iuiarc van de Waile 
uit de Lostraat 18 te 9880 
Aaiter was één van de wei
nige Juist ingezonden op

lossingen en hU wordt er in 
eik geval beter van. Mare 
krijgt binnenkort zUn prys 
thuisbezorgd! 
De gele briefkaart met de 
oplossing van opgave 79 
verwachten wU ten laatste 
maandag 20 januari a.s. op 
ons adres: Barrikadenpiein 
12 te 1000 Brussel 
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N et voor de jaarwisseling bezocht de kommissie 

Landsverdediging van de federale Kamer het 

,Kasteel van Mesen' te Lede. Om vast te stellen hoe 

schandalig verkommerd het domein van het 

Koninklijk Gesticht er bij ligt. Een verbijsterend 

verhaal over de wijze waarop een handvol edellieden 

aan spekulatie doet en waardevolle monumenten 

bewust heeft vernietigd. 

• U I T S M I J T E R ^ 

Sedert 1060 bestond te Mesen, een taal
grensdorp tussen leper en Komen, een 
abdij, een klooster dat enkel edele dames 
aanvaardde en door de graven van Vlaan
deren rijkelijk werd onderhouden. Toen 
Maria-Theresia van Oostenrijk in 1752 
de kloosters in de Nederlanden verbood 
postulanten van buiten haar keizerrijk te 
aanvaarden en de abdis op haar beurt de 
door de keizerin opgedrongen vrouwen 
weigerde, geraakte de abdij in moei
lijkheden. Ze werd in 1776 afgeschaft. 

KONINKLIJK 

In de gebouwen richtte de keizerin een 
gesticht op waar kinderen van gesneu
velde of invalide soldaten een opvoeding 
kregen, meisjes tot 18 jaar en jongens tot 
hun zevende. In 1777 verbleven te Mesen 
zo'n honderd kinderen. De instelling 
bleef ongewijzigd tot in 1794, jaar waarin 
de Fransen zich van de Zuidelijke Ne
derlanden meester maakten en het in
stituut een andere bestemming gaven. 
Het werd een burgerlijk gesticht voor 
arme meisjes en ouderlingen uit de streek. 
Later besliste Napoleon dat nog enkel 
weduwen en dochters van zijn gesneu
velde marinesoldaten mochten opgeno
men worden. 

1830 bracht nieuwe meesters en dus ook 
nieuwe wetten. Het gesticht kreeg de 
naam „Institution Royale pour l'édu-
cation de filles de militaires morts ou 
devenus invalides au service de l'Etat". 
Een Koninklijk Gesticht, zoals de in
stelling tot op vandaag nog heet. Een 
Kommissie tot Beheer, bestaande uit de 
bloem van de Belgische adel, oefent het 
dagelijks bestuur uit. Tot op de dag van 
vandaag! 

1914-1918 zou het instituut een nieuwe 
wending geven. Reeds vrij vroeg in de 
oorlog werd Mesen door Duitse soldaten 
bezet en werd het instituut met zwaar 
geschut beschoten. De kostgangers gin
gen op de vlucht, maar naar Mesen 
keerden ze niet meer terug, de gebouwen 
lagen in puin. De Stichting verhuisde in 
1919 naar het centrum van Lede in Oost-
Vlaanderen. Daar werd het indrukwek
kend gebouwenkompleks van de zusters 
kanunnikessen betrokken. 

BLINDE MUUR 

Op die plaats te Lede stond volgens 
Sanderus' Flandria Illustrata (1641) een 
waterslot. In 1749 werd in opdracht van 
markies Emmanuel Frangois Bette een 
markizaat gebouwd. Door verkoop en 
erfenissen werd er later een azijn- en 
suikerfabriek in ondergebracht om net 
voor het einde van vorige eeuw in handen 
te komen van de Arnhemse tabaksfa
brikant Antoon de Hartog. Op 22 juni 
1897 werd de eigendom bezit van de orde 
der kanunnikessen van de heilige Au-

gustinus. De mdustnële gebouwen wer
den afgebroken en nieuwe werden op
getrokken, meisjes van adel en dochters 
van rijke burgers kregen er een gepast 
internaat, achter een twee meter hoge 
blinde muur! Op deze met veel neo
gotische gebouwen uitgebreide masto
dont viel in 1919 het oog van het eer
biedwaardige Institution Royale de Mes-
sines. Het Koninklijk Gesticht nam zijn 
intrek te Lede. 

Pas in 1929 werd ook een Vlaamse af
deling opgericht, maar het zou tot 1952 
duren eer het onderwijs er volledig Ne
derlandstalig werd. Tot 1944 werden 
uitsluitend kinderen van militairen op-

niet nakomt, haar patrimonium laat ver
krotten, haar bezit niet laat renderen en 
nog geld wil krijgen van het Rijk voor een 
betwistbare verkaveling, nog een reden 
van bestaan?" 

Twintig jaren gingen voorbij, ondertussen 
werd het gebouwenkompleks geklasseerd 
en weer gedeklasseerd, maar de 
Kommmissie tot Beheer deed alsof er 
geen vuiltje aan de lucht was. 
In 1985 werd ex-minister Adhémar graaf 
d'AIcantara (CVP) voorzitter, elk jaar 

Ancien régime 
te Lede 

genomen, maar na de oorlog stond het 
instituut ook voor burgerkinderen open 
en kwam onder de bevoegdheid van het 
ministerie van Nationale Opvoeding. In 
1970 drong zich een grondige herstruk-
turering op. 

GENERAAL VIVARIO 

De Kommissie tot Beheer, onder het 
voorzitterschap van barones Albert Hout-
art, was tot de vaststelling gekomen dat 
de opbrengst van gronden en eigendom
men ontoereikend was om de Stichting 
nog langer te onderhouden. Aan de re
gering werd toelating gevraagd om de 
onderwijsinstelling te ontbinden en de 
roerende en onroerende goederen te 
Lede te verkopen. Met de opbrengsten 
zou dan verder aan jongelieden „stof
felijke en zedelijke hulp" worden ver
leend. Maar hét probleem van de Stich
ting was het feit dat er geen kinderen van 
oorlogsslachtoffers meer waren. In 1972 
werd het Koninklijk Gesticht onder de 
voogdij van de minister van Landsver
dediging gebracht en werd de school 
gesloten, het sekretariaat bleef te Lede. 
Voorzitter werd generaal baron Vivario, 
een in Vlaamse kringen niet-onbesproken 
personage. 

De eerste die het probleem in het par
lement bracht was VU-kamerlid Jan Cau-
dron (3 nov. 1977), hij kloeg de ver
loedering van gebouwen en domein aan. 
Toenmalig minister van Landsverdedi
ging Van den Boeynants gaf hem een 
weinig hoopvol antwoord. Vanaf die tijd 
verkommerden de gebouwen in versneld 
tempo en werden plannen gesmeed om 
het 8 ha grote domein van Lede te 
verkavelen. In 1980 vroeg VU'er Franz 
Van Steenkiste cru maar terecht:,, Heeft 
een schatrijke stichting uit het ancien 
régime die haar maatschappeUjke doel 

deelde het Gesticht naar eigen goed
dunken steun uit, voor enkele tiendui
zenden franken. 1993 was met 2.650.000 
fr. echter een piekjaar. Dat jaar ontving de 
Stichting ook aan 1.350.000 fr. schen
kingen, naast de pachtopbrengsten van 
haar 472 ha gronden in het Heuvelland. 
De effektenportefeuille van de Kommis
sie tot Beheer bracht in '93 62.646.549 fr. 
op, aangevuld met de 6.393.808 fr. op 
haar bankrekening vormde dit toch wel 
een aardig fortuin. 

PIEPSHOW 

In 1994 stelde Agalev-kamerhd Luc 
Barbé voor de Stichting te ontbinden 
omdat zij „ geen maatschappelijke funk-
tie meer heeft en zij haar belangrijkste 
eigendom al 25 jaar lang schromelijk 
verwaarloost." 

Opzettelijk bovendien, want in de daken 
werden gaten gehakt zodat instorten kon 
bevorderd worden en water de schit
terende parketvloeren en bekledingen 
kon beschadigen. De prachtige kapel 
werd door tussenkomst van de beheer

ders in een zwembad omgedoopt, de 
vernielende kracht van het water mocht 
de rest doen. 

Ondertussen konden inspekteurs van 
Monumentenzorg slechts vaststellen hoe 
kwalijk de toestand evolueerde. 
Twee jonge Ledenaars Bart Libaut en 
Joost De Weghe richtten het aktiekomitee 
SOS Kasteel van Mesen op en lukten er 
middels ludieke akties in de aandacht op 
het probleem te richten, 't Meest ge-
smaaakt was wel de piepshow tijdens de 
jongste monumentendag waarbij zij de 
bevolking de kans gaven om met een 
dubbeldekbus over de hoge muur van het 
domein te kijken. Om vast te stellen in 
welke erbarmelijke toestand het kasteel 
verkeert en hoe de mooiste bomen zon
der toelating waren omgehakt. 
Nooit hebben de hoogwaardigheidsbe
kleders enige rekenschap moeten afleg
gen aan een of andere overheid. Ze zijn 
wel zo handig met het Rekenhof in orde 
te zijn zodat ze uit die hoek geen hom
meles mogen verwachten. Een recent 
initiatief van Hugo Van Dienderen (Aga-
lev) gesteund door VU, VLD en SP stelt 
voor om de Koninklijke Stichting nu 
eindelijk te ontbinden. Net voor de jaar
wisseling reisde een 12 koppige kamer
delegatie naar Lede. Namens de eigenaars 
was graaf d'AIcantara aanwezig. Volgens 
de edelman-voorzitter „staan de zaken er 
goed voor" want „er is een oplossing in 
de maak". Deze zou erin bestaan dat ± 4 
ha van het domein voor het publiek zullen 
worden opengesteld en dat ± 3 ha een 
sociale verkaveling wordt. Deze entoe-
siaste, maar leugenachtige uirieg snijdt 
echter geen hout daar het gewestplan op 
die plaats geen verkaveling voorziet. 
Nadat de Kommissie tot Beheer met een 
grenzeloos cynisme de historische ge
bouwen zelf in de vernieling heeft gehakt, 
poogt ze nu de kamerkommissie om de 
tuin te leiden. Bijzonder grof! 
Voor wie het mocht interressen volgt hier 
de samenstelling van de Kommissie: graaf 
d'AIcantara, voorzitter; kommandant 
b.d. de ie Vigne; vice-admiraal b.d. burg
graaf Poulet; baron d'Udekem d'Acoz; 
Eugene Francken, ere-sekr.-generaal van 
Justitie; graafWenceslas de T'Serclaes; de 
heren Menu en Maes. 
De vraag is groot wie de hand boven deze 
edellieden houdt? Wie de ontbinding van 
het Koninklijk Gesticht van Mesen ver
hindert? En met welke bedoehng dit 
allemaal gebeurt? 

(mvl) 
c» SOS Kasteel van Mesen. Bart Libaut 

(053/80.47.13) en Joost De Weghe 

(053/80.13.08) 

Van de 
eertijcis zo 
fraaie 
gebouwen 
van het 
kasteel van 
Mesen resten 
nog slechts 
hopen puin! 
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