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Vlaamse 
belangen 
tellen niet 

D e federale regering gaat er prat op 
België in de Europese Unie binnen 
te loodsen. Of de belangen van de 

Vlamingen daarbij gediend zijn, doet niet 
terzake. Als straks de Europese 
burgerschapsbepalingen tijdens de konferentie 
in Amsterdam nader zullen besproken 
worden, heeft de federale regering niet eens 
een standpunt op zak. 

Het Europese burgerschap kan 
nochtans verreikende gevolgen hebben voor 
de Vlamingen in Brussel en in de rand. Nu 
reeds voorziet het in gemeentelijk stemrecht 
voor de daar gevestigde Europese 
ambtenaren. Het stemrecht zou zowel van 
passieve als van aktieve aard zijn, wat inhoudt 
dat de ambtenaren ook het gemeentelijk 
beleid kunnen uitmaken, 

Om het afgesloten Europees verdrag 
inzake burgerschapsbepalingen in nationale 
wetgeving om te zetten, moet eerst de 
grondwet worden gewijzigd, zo meent de 
Raad van State. De federale regering heeft 
daar geen oren naar. Zelfs nadat ze door de 
Europese Kommissie op de vingers werd 
getikt. In feite wil de regering het debat 
ontlopen. Een grondwetswijziging vereist een 
tweederdemeerderheid en dus de goedkeuring 
door de Vlamingen. 

Die onverschillige houding tegenover 
een voor de Vlamingen fundamenteel 
probleem kwam ook tot uiting in de beperkte 
afwijkingsmogelijkheden die de federale 
regering heeft bepleit. Het enige wat eerste 

minister }ean-Luc Dehaene tot nu toe wist te 
bedenken, is dat in een zeer beperkt aantal 
gemeenten een al even beperkte 
verblijfsvereiste zou ingeschreven worden. 

Voor de rest laat de Belgische overheid 
verstek gaan. Ze werd niettemin door talrijke 
officiële instanties, politici en drukkingroepen 
,verwittigd'. In de provincie Vlaams-Brabant 
hebben meerdere gemeenten, op initiatief van 
het provinciebestuur, een motie met 
eisenbundels ondersteund. De Vlaamse 
Volksbeweging voert een gedurfde en 
inhoudelijk puik gestoffeerde aktie. In het 
Vlaams parlement slaagde Etienne Van 
Vaerenberg (VU) erin via een 
wisselmeerderheid een motie goed te keuren 
waarin waarborgen voor de Vlamingen 
werden opgenomen. Wanneer VU-senator/an 
Loones Binnenlandminister/o^an Vande 
Lanotte interpelleert, wordt grif toegegeven 
dat de federale regering wegens onenigheid 
geen standpunt heeft. Lakoniek wordt 
daaraan toegevoegd dat eerst de grondwet 
moet worden herzien... 

De VU is het beu. De toekenning van 
gemeentelijke kiesrechten aan Europeanen 
kan niet los worden gezien van een 
belastingsplicht, een voldoende verblijfsduur 
en de kennis van de streektaal. De Euro
ambtenaren kunnen geen uitvoerende 
mandaten opnemen. In Brussel en in de 
Vlaamse rand moeten waarborgen en 
uitzonderingen voorzien worden. 

(evdc) 
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Over de Rwandakommissie. 

Over Henk Kroes 

Over Juan Carlos 
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Over Franky Van der Eist. 

Over de persfoto's van 1996 

Er is een nieuw 
projel<t nodig 

H et wordt met de dag duidelijker dat dit 
land in een diepe l<risis zit. Zo diep dat de 

opricliting van bijzondere l<ommissies biiji<-
baar de enige uitweg is. Maar alleen reeds 
voor iiun installatie zijn zoveel politieke even
wichtsoefeningen nodig dat het gênant 
wordt. De palavers over een nieuwe politieke 
kuituur doen 
vragen rijzen 
of de wil wel 
aanwezig is 
om zover te 
komen. De 
sfeer in de 
Wetstraat is 
halludnant, 
federaal rege
rende partijen 
zijn betrokken 
bij kwalijke dossiers en elk hebben ze een of 
meerdere mensen die besproken zijn. Hoe 
kunnen ze in die omstandigheden een 
nieuwe politieke kuituur uittekenen? 
Sereen van gedachten wisselen over be
langrijke ondenwerpen is er niet meer bij. 
Neem nu de oprichting van de kommissie die 
de gebeurtenissen in Rwanda moet uit
vlooien, ledereen weet dat België daar in de 
fout is gegaan, maar omwille van de be
trokkenheid van ministers poogt men de 
waarheid te verdoezelen. De partners hou
den mekaar In evenwicht. In de zaak-DI Rupo 
waren CVP en SP de PS ter wille, aangaande 
Rwanda zet de PS de CVP en de SP (én hun ex-
ministers Delcroix en Claes) uit de wind. Op 

haar beurt geniet de PSC solidariteit om de 
spekulerende Maystadt en de blunderende 
ex-minister Wathelet te sparen. Zo'n schema 
leidt onvermijdelijk tot een schemerzone 
waardoor de bevolking nog meer de indruk 
krijgt dat de Wetstraat „één foefelpartij" is. 
Boven op deze verwarring lanceren federale 

ministers on
voldragen 
voorstellen die 
de verwarring 
nog aandikken: 
het voorstel-
Smet over de 
verlaging van 
de seks-leeftijd 
bij jongeren en 
de karper-
sprongen van 

minister Vande Lanotte. Voeg daarbij de laks
heid inzake de Belgische wapenhandel en de 
sluipende belastingsverhogingen. 
De khsis zit diep en breed, ook buiten de 
Wetstraat. De magistratuur en de politie
diensten draaien vrolijk vierkant en terwijl 
honderden banen verloren gaan, lukken de 
zgn. sociale partners er niet in om overleg te 
plegen. 
Het lijkt erop alsof de deelstaten buiten deze 
gebeurtenissen staan. Of beter: zij bena
deren de problemen anders. Zo wordt in het 
Vlaams parlement wel over een nieuwe po
litieke kuituur gedebatteerd terwijl Wallonië 
de indruk geeft dit tema niet genegen te zijn. 
Vlaanderen wil praten over verdere fede

ralisering, Wallonië wil daar niet van weten. 
De hervorming (noem het gezondmaking 
door federalisering) van de Sociale Zekerheid 
zit in een pat-situatie. 
Meer en meer lijkt het erop dat de krisis 
waarin België verkeert de knsis van zijn be
staan is. Een moeilijk te nemen helling? 
Regeer met bijzondere machten. Een schan
daal? Richteen kommissie op. Een besproken 
minister? Was hem wit met een bijzondere 
wet. 
Het is toch duidelijk dat zo'n politiek niet vol 
te houden is, ook niet door een duivels
kunstenaar als Jean-Luc Dehaene. Alle kne
pen, alle bochten, het zijn slechts lapmid
delen voor een tot op de draad versleten 
land. 
Zijn er remedies? Niet in de diskussie over een 
kumul meer of minder, maar in het nauw
gezet uitvoeren van de aanvaarde taak. Niet 
In nog meer geld voor Justitie, maar in een 
eerlijke rechtsbedeling. Niet in nog meer 
reglementen, maar in de toepassing van de 
bestaande. Niet in het wegmoffelen van 
schandalen, maar in de kordate aanpak er
van. Niet in nog meer belastingen, maar in 
een zuinig beleid en strijd tegen de fraude. 
Hetzelfde geldt voor de bedrijfswereld. 
Nieuwe banen zullen er niet komen wanneer 
werkgevers slechts groot gewin op het oog 
hebben, net zomin wanneer het de vak
bonden vooral om macht binnen het bedrijf 
te doen is. Er is een omwenteling nodig, een 
kering waarbij de oude schabionen radikaal 
worden doorbroken. 

De federale unie is er gekomen omdat de 
unitaire strukturen niet meer deugden, op de 
terreinen waar de gemeenschappen zichzelf 
besturen heerst dynamiek. 
Tegenover deze aanpak sleept het oude Bel
gië zich van het ene schandaal naar het 
andere, het is afgeleefd en moe. Het recht 
zich nog even bij een uitzonderlijke sport
prestatie, maar verder is het onmachtig. Een 
kommissie meer of minder kan het niet meer 
uit de problemen halen. Beter ware het 
België verder uit te kleden en om te vormen 
tot een konfederatie waarbinnen de twee 
gemeenschappen de ruimst mogelijke au
tonomie hebben. Twee gemeenschappen die 
elk hun wetten hebben, waarvan de besturen 
dicht bij de mensen staan en door de volks
vertegenwoordiging skrupuleus gekontro-
leerd kunnen worden; met een klantvnen-
delijke administratie, zodat kliëntelisme van
zelf overbodig wordt 
Wat Vlaanderen betreft zien wij een iden-
titeitsbewuste gemeenschap die eerbied 
voor mens, kuituur en natuur heeft. Een 
gemeenschap die van zichzelf de eigen
schappen en de fouten kent en de blik op de 
wereld heeft. Een gemeenschap die vre
delievend en solidair is, binnen en buiten haar 
grenzen. 
Om zo'n gemeenschap te bereiken is er een 
projekt nodig, dringend en welomschreven. 
Het demokratische Vlaams-nationalisme, 
door de Volksunie gedragen, moet daarbij 
een eerste rol spelen. 

Maurlts Van Liedekerke 
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van Hecke 
Na zijn ontslag als CVF-voorzitter in 
juni vorig jaar, mengt Johan Van Hecke 
zich terug in het politieke debat. Aan 
de krant Het Volk verklaarde hij 
definitief met het kliëntelisme te willen 
afrekenen: „Politici hebben de 
verwachting gewekt dat ze er zijn om 
individuele problemen voor individuele 
burgers op te lossen. De burgers 

geloven dat. Als ze hun zin niet krijgen, 
dan is het systeem korrupt. Die cirkel 
moet je kunnen doorbreken." Een dag 
na zijn verklaring pakte Het Laatste 
Nieuws met het bericht uit dat Van 
Hecke verleden maand persoonlijk bij 
Milieuminister Kelchtermans 
tussenkwam om een omstreden 
bouwvergunning rond te krijgen. 

Herman De Croo 
Wat IS er aan de hand met de VLD? In Brussel gunnen VLD-
mandatarlssen elkaar het licht In de ogen met. VLD-
voorzitter Herman De Croo slaagt er maar niet in het 
vernieuwingsimago van zijn partij uit te dragen Hij slaagt 
er nog minder in alle VLD-kopstul<l<en op één lijn te krijgen. 
Cuy Verhofstaüt, die met CVP'er Johan Van Hecke praat, 
kiest voor de dialoog en een gematigde houding te
genover de federale regering In de krant De Standaard 
opteerde De Croo voor een totaal andere strategie. „Ik lik 
me nergens binnen, ik verkies het isolement." 

^ DOORDEWEEKS 4 

Zoals we vorige week vermeld
den moeten kleuters voortaan vanaf 
drie Jaar en dus niet meer vanaf twee
enhalf jaar naar school. De Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen stelt dat 
daartegenover binnen de kinderop
vang eerst een voldoende, kwaliteits
vol en betaalbaar aanbod moet worden 
voorzien. 

De VU-fraictle in het Vlaams 
parlement houdt er dezelfde mening 
op na. Ze wijst er bovendien op dat de 
nieuwe maatregel een konkurrentie-
nadeel inhoudt voor de Vlaamse kleu
terscholen in Brussel. Overigens zou
den ook 1400 kleuterleid(st)ers in de 
kou komen te staan. 

Daarom pielt de VU voor een 
betere en aangepaste opvang van peu
ters vanaf twee jaar. Op die manier kan 
de tewerkstelling behouden worden. 
Bovendien zou de opvang voor kleu
ters vanaf 2,5 jaar gratis moeten ge
schieden, zodat de ouders geen nadeel 
van de nieuwe maatregel ondervin
den. 

Minister van Buitenlandse Za
ken Erik Derycke (SP) wil financiële 
steun verlenen aan de waarhelds-
kommlssle in Guatemala. Die kommis
sie moet de schuldigen aanwijzen voor 
de inbreuken op de mensenrechten 
gedurende de burgeroorlog. 

Ook Vlaamse Scheutlsten wer
den het slachtoffer van de burger
oorlog. In de Jaren 1980 werden Walter 
Voordeckers, Ward Capiau en Serge 
Berten vermoord, omdat ze opkwa
men voor de rechten van de Indiaanse 
meerderheid. 

Minister Derycke wil slechts fi
nanciële steun toekennen als de moor
den op de geestelijken opgehelderd 
worden. Met dit verzoek komt de mi
nister rijkelijk laat. De VU dringt reeds 
jaren op een doortastende houding 
van België aan. Nog op 1 oktober 1996 
interpelleerde VU-voorzitter Bert An-
claux de Buitenlandminister over de in 
1994 in Guatemala vermoorde Fons 
Stessel. 

De voormalige procureur-ge
neraal bij het Hof van Cassatie, Jacques 
Velu, vreest dat de Agusta-omkoop-
zaak onopgehelderd zal blijven wegens 
verjaring. Om dat te voorkomen stelde 
VU-kameriid Geert Bourgeois voor de 
verjaring te schorsen tijdens de zo
genaamde rogatoire kommissies of on
derzoeksopdrachten in het buiten
land. 
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MARS 
Om de aktiviteiten van het Tubeekse 
staalbedrijf Forges de Clabeck op het 
goede spoor te zetten, wordt nog steeds 
naar een overnemer gezocht. Ondertus
sen willen de kuratoren de werkzaam
heden met drie maanden verlengen. 
Daartoe dient een sociaal plan te worden 
opgesteld. Bovendien dient het Waals 
gewest met 800 miljoen fr. over de brug te 
komen. Maar, de Waalse regering weigert 
omdat het reeds belangrijke inspanningen 
heeft geleverd. 
De arbeiders van Forges de Clabeck ma
ken mtussen de bevolking en mede-ar
beiders warm voor een mars voor werk. 

Op 2 februari zou de mars moeten plaats
vinden. Zaterdag 18 januari zijn 500 
arbeiders alvast op tien bussen gestapt 
voor een heuse tournee door het land. 
De rondrit ging eerst naar Brussel, daarna 
naar Antwerpen, vervolgens naar Gent, 
Charleroi, Bergen, Luik, Namen, Aat en 
Waals-Brabant. De arbeiders deelden 
pamfletten uit waarin ze opriepen te 
ageren tegen ontslagen, uitsluitingen, so
ciale ellende, werkloosheid en bedrijfs
sluitingen. 

FAILLISSEMENTEN 
Dat de arbeiders evenveel mensen op de 
been gaan krijgen als voor de Witte Mars 
IS uitgesloten. Niettemin dreigt 1997 een 
ekonomisch rampjaar te worden. Er zijn 
in de eerste twee weken van dit jaar niet 
minder dan 4000 jobs verloren gegaan. 
Opvallend is dat de bedrijfssluitingen en 
faillissementen betrekking hebben op on
dernemingen met relatief veel personeel. 
Een daling van het aantal faillissementen 
zou bovendien nog niet in zicht zijn. 
Verontrustend daarbij is dat tegelijk het 
aantal bedrijfsoprichtingen daalt. In 1991 
kwamen er nog 22.000 vennootschappen 
bij, vorig jaar slonk dit aantal tot 
11.488. 

Er doen zich ook opvallende regionale 
verschillen voor. Verhoudingsgewijs gaan 
vooral bedrijven in Antwerpen en Brussel 
over de kop. Luik boert ook slecht, terwijl 
in leper en Brugge het minst bedrijven de 
boeken neerleggen. 

NIS 
Uit een jaarlijks onderzoek van het Na

tionaal Instituut voor de Statistiek komen 
ook opvallende kommunautaire verschil
len tot uiting. 
Zo IS het aandeel industriële werknemers 
in Vlaanderen groter dan in het vanouds 
geïndustrialiseerde Wallonië. In het 
Waals gewest loopt de werkgelegenheid 
in de sektoren onderwijs, openbaar be
stuur, gezondheidszorg en andere ge
meenschapsvoorzieningen op tot 40%, in 
Vlaanderen tot 33%. 
Er waren in België vorig jaar 3.791.600 

werkenden. Dat is bijna 40% van de 
totale bevolking. Een half miljoen werkt 
deeltijds, de mannen omdat ze geen vol
tijds werk vinden, de vrouwen wegens 
familiale redenen. 

BEPERKTE 
PARAMETERS 
Uit al deze cijfers en gegevens vallen niet 
steeds éénduidige besluiten te trekken. 
Door het stijgend aantal faillisssementen 
en de toenemende belastingen heeft de 
bevolking de indruk dat het ekonomisch 
slecht gaat. 
De federale regering, daarentegen, houdt 
een rooskleuriger toekomst voor ogen. 
Vaak wordt daarbij gewezen op het toe
gangsticket tot Europa en op de kansen 
die daardoor worden geboden. 
Teneinde aan de Europese normen te 
voldoen, is het overheidstekort in België 
inderdaad drastisch gezakt. Ook de in
flatie daalde en de werkloosheidsgraad 
ligt iets onder de piek van vijftien jaar 
geleden. Het overheidstekort en de werk
loosheidsgraad daalden zelfs tot onder 
het Europese gemiddelde. 
Toch kan daar niet worden uit afgeleid 
dat België een welvarende toekomst te-
gemoetgaat. Inflatie en werkloosheids
graad zijn slechts beperkte parameters om 
de ekonomische toestand te duiden. 

CROEIKRACHT 
Zo rekende het Vlaams Economisch Ver

bond uit dat de werkgelegenheidsgraad 
lager ligt in vergelijking met de drie 
belangrijkste handelspartners, Duitsland, 
Frankrijk en Nederland. De werkgele
genheidsgraad is het aantal werkenden in 
procent van de bevoling tussen 15 en 64 
jaar. Ook de financiële gezondheid van de 
Belgische overheid ligt lager in verge
lijking met de drie belangrijkste han
delspartners. De financiële gezondheid 
wordt nagegaan door niet enkel rekening 
te houden met de overheidsschuld, maar 
ook met de winstgevendheid. 

Indien men nu met al deze gegevens 
rekening houdt, dan besluit het VEV 
daaruit dat de ekonomische groei in Bel
gië in de jaren 1990 lager ligt dan in de 
jaren 1980 en bovendien onder het Eu
ropese gemiddelde is gezakt. Het VEV is 
dan ook niet mals voor het werk van de 
federale regering. „De groeikracht van de 
Belgische ekonomie", zo besluit de 
Vlaamse werkgeversorganisatie, „is on
dermaats." 

RATTACHISTEN 
Het waren hoogdagen verleden week 
voor de rattachisten, de Franstaligen die 
bij Frankrijk willen aansluiten. 
Ze werden zowaar en voor het eerst in 
één van de vergaderzalen van de Franse 
Senaat ontvangen. De Parijse, respek-
tabele denkgroep ,Péricles', voorgezeten 
door een gewezen vice-voorzitter van de 
Franse Senaat, had de rattachisten aldaar 
uitgenodigd. Niet minder dan 150 no
tabelen waren aanwezig: senatoren, ge
wezen ministers, ambassadeurs en op 
pensioen gestelde generaals. 
Aan de genodigden werd eerst een bro
chure overhandigd, geschreven door de 
Luikse konstitutionalist Frangots Perin en 
handelend over ,de scheiding van Bel
gië'. 

TOEKOMSTVISIE 
René Swennen, vurig pleiter van het rat-
tachisme verschafte de aanwezigen enige 
uitleg en schotelde hen een „hypotetisch, 
maar niet absurde" toekomstvisie voor. 
„Aangezien de Vlamingen na de ver
kiezingen van 1999 de splitsing van de 
Sociale Zekerheid zullen eisen en de 
Franstaligen zullen weigeren", zo voor
spelde Swennen, „zal men er met in 
slagen een federale regering te vormen, 
waardoor de gemeenschappen de fede
rale bevoegdheden zullen overnemen en 
de splitsing van België voorbereiden." 
Natuurlijk moet er volgens Swennen aan 
een aantal voorwaarden worden voldaan. 

Of de armen er iets aan hebben is nog maar de vraag. Maar: hij bestaat 
üe armoede-atlas. 
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Se non è vero... 
Kroniek van een niet-samengestelde onderzoekskom-
missie door SP-senator Hostekint. 

In de handelingen van de openbare kommissie
vergaderingen zegt Hostekint op 23 november 1995: 
„Ik ben het volkomen eens met de verschillende 
sprekers die van oordeel zijn dat deze feiten zo ernstig 
zijn dat ze over de partijgrenzen heen in het parlement 
zouden moeten worden behandeld. In Nederland, 
bijvoorbeeld, besliste het parlement de gebeurtenissen 
in een veiligheidszone in ex-Joegoslavië tot op het bot 
uit te benen. Er bestaan hiervoor diverse formules. Er 
werd voorgesteld een speciale onderzoekskommissie 
op te richten om de verantwoordelijkheid van de 

regering vast te leggen. Te oordelen naar de reakties op 
de interpellaties in de Kamer, lijkt de meerderheid 
hiertoe niet bereid (...)." 

In De Standaard van 10 januari 1997 lezen we: 
„Volgens Patrick Hostekint bewijst de dokumenten-
studie over Rwanda dat de VN met hun Unamir-
operatie „een opeenstapeling van fouten maakten". Hij 
spreekt van verantwoordelijkheden op alle nivo's 

In De Morgen van 15 januari 1997 lezen we het 
volgende: „Hostekint ontkende gisteren met klem dat 
zijn partij een knieval heeft moeten maken voor de CVP. 
"Ik heb nooit gezegd dat wij een onderzoekskommissie 
wilden, enkel dat voor wat betreft de SP alle opties open 
stonden"." 

In De Morgen van 16 januari 1997 ontdekt de lezer 
dit citaat: „Ik ben er inderdaad van overtuigd dat een 
volwaardige onderzoekskommissie het snelst tot re
sultaten zal leiden. Maar ja, die optie is voor de CVP 
onaanvaardbaar. Als meerderheidspartij moeten wij 
rekening houden met de (...) regeringspartner. (...) Op 
het partijburo van afgelopen maandag is afgesproken 
om niet voor een onderzoekskommissie te stemmen. 
Hoewel de meeste SP-senatoren daar anders over 
denken, leggen wij ons neer bij de beslissing (...). Zo 
gaat dat nu eenmaal in de politiek. Zulke zaken worden 
op een hoger nivo beslist. Ik ben maar een senator en 
moet mij daar bij neerleggen." 

Konklusie: de SP is nodig! Voor de CVP ... 

Zo dient er een Brussels-Waals front te 
ontstaan. De Vlamingen kunnen niets 
anders dan dit te aanvaarden. Vervolgens 
hoopt Swennen dat Frankrijk een „sym
bolisch gebaar" uitstuurt, zodat de Frans-
taligen bij Frankrijk kunnen aansluiten. 
De aanwezigen vroegen zich af of de 
Europese mogendheden een dergelijk 
scenario zouden aanvaarden. „Geen pro
bleem", zo hield Swennen de hoogwaar
digheidsbekleders voor, „de Europese 
mogendheden zijn niet gebaat met een 
land dat in verval is, ze zullen bovendien 
de splitsing van België in drie onaf
hankelijke staten - Vlaanderen, Wallonië 
en Brussel - niet zien zitten en daarom 
zullen ze voor de aansluiting van Brussel 
en Wallonië bij Frankrijk opteren." 
Rest er nog een eventueel ,Belgisch ge
voel'. „Ook geen probleem", aldus Swen
nen, „in Brussel en Wallonië bestaat er in 
sommige milieus een Belgisch gevoel, 
maar in Vlaanderen is dat nagenoeg af
wezig, tenzij tijdelijk, bijvoorbeeld wan
neer de koning er het bijltje bij neerlegt." 
Voila, dat weten we dan ook weer. 

DAVIDSFONDS 
Het Davidsfonds is niet te spreken over 
het ontwerp Struktuurplan Vlaanderen. 
In het eerste nummer van het nieuwe 
ledenblad Omtrent haalt Davidsfonds-
voorzitter Fernand Vatthemelryck biezon-
der scherp uit naar de Vlaamse regering. 
Het Ruimtelijk Struktuurplan Vlaande
ren wordt de basis van zeer belangrijke 
uitvoeringsplannen die de huidige ge
westplannen en plannen van aanleg zul
len vervangen. De Vlaamse regering wil 
de stedelijke gebieden beperkt uitbouwen 
en de open ruimten zoveel mogelijk be
houden of uitbreiden. 
„Dat is een positief uitgangspunt", zo 
schrijft Vanhemelryck, „maar moet er 
niet gevreesd worden dat achter de tech
nische voorstelling en de mooie formu
lering de grootste verstedelijkingsope-
ratie van Vlaanderen zal schuilgaan?" 

GRAND BRUXELLES 
Zoals reeds in Wij van 16 december werd 
aangehaald, vreest ook Vanhemelryck 
voor een verstedelijkinsoperatie en een 
verfansingsproces in de Vlaamse rand 
rond Brussel. Het Struktuurplan gaat er 
immers vanuit dat de Vlaamse rand een 
onderdeel is van het grootstedelijk gebied 
Brussel. Van eigen behoeften en een eigen 
identiteit van Vlaams-Brabant wordt na
genoeg geen gewag gemaakt. 
Fernand Van Hemelryck: „Deze visie is 
voor Vlaanderen dramatisch. De Vlaamse 
overheid heeft zich bij het ontwerp vol
ledig laten leiden door de visie van de 
Brusselse extremistische partijen, die reeds 
meer dan twintig jaar hun anexatieplan-

nen met deze valse argumenten staven. De 
ruimtelijke ordening zou precies het in
strument moeten zijn om de verstede
lijking en de verfransing terug te dringen. 
Daarom gaat het Davidsfonds in het ver
zet tegen voorliggend plan." 

Rwanda-
kommlssle 

dan toch uit 
de 

startblokken. 

D e Senaat besliste om niet over te gaan tot de oprichting 
van een eciite onderzoel<sl<ommissie naar de 

gebeurtenissen in Rwanda. Tocin l<wam er 
een Belgiscli l<ompronnis uit de bus. 

Er Icomt 
'een kommissie' 

Zoals geweten bleek uit een onderzoek 
van een ad hoe-werkgroep binnen de 
Senaat dat de federale regering, en meer 
in het biezonder de ministeries Buiten
landse Zaken en Landsverdediging, nog 
voor het sturen van blauwhelmen naar 
Rwanda, op de hoogte waren van het 
heersend anti-Belgisch klimaat en zelfs 
van de nakende genocide. Na de be
kendmaking van de resultaten van het 
onderzoek waren dan ook binnen zowel 
de oppositie als de meerderheid stemmen 
te horen voor het oprichten van een 
onderzoekskommissie. Dat die er uitein
delijk met kwam, lag vooral aan de weer
barstigheid van de CVR 
De kristen-demokraten waren van bij het 
begin niet opgezet met een echte on
derzoekskommissie. Dat zou immers be
tekenen dat alle betrokkenen in het 
Rwanda-dossier, waaronder niet alleen 
gewezen (CVP-)minister van Landsverde
diging Leo Deicroix, maar ook federaal 
eerste minister Jean-Luc Dehaene, door 
de kommissie onder ede op het matje 
zouden worden geroepen. En voor zoiets 
was de CVP niet te vinden. Het grof 
geschut, in de persoon van Herman Van 
Rompuy, werd bovengehaald om ook de 
socialistische koailtiepartner, waarvan 
sommigen wél oren hadden naar de op
richting van een onderzoekskommissie, 

op dezelfde lijn te dwingen. CVP-senator 
Vandenberghe deed er nog een schepje 
bovenop door te stellen dat als er een 
kommissie kwam die premier Dehaene 
onder ede zou willen horen, de premier 
gelijkgesteld zou worden met Dutroux. 
Dat dat een wel zeer vrijblijvende uit
spraak was, kwam blijkbaar bij niemand in 
de CVP op. Iemand het Dutroux-stempel 
opplakken is in deze tijden zowat het 
ergste wat de persoon in kwestie kan 
overkomen. Geen zinnig mens evenwel 
die eraan denkt om Dehaene, of wie dan 
ook, zonder bewijs een hoog Dutroux-
gehalte toe te meten. Maar de moge
lijkheid dat zoiets zou kunnen gebeuren 
volstaat blijkbaar om de oprichting van 
een onderzoekskommissie te verhinde
ren. Het voorbeeld is daarmee gescha
pen. 
De SP-top van zijn kant had op de we
kelijkse bijeenkomst ondertussen beslist 
om zich achter de CVP te scharen. De SP-
senatoren zouden tégen een heuse on
derzoekskommissie moeten stemmen, in 
De Morgen eri<ende SP-senator Hostekint 
later dat hij het niet eens was met die 
beslissing, maar dat ook hij 'maar een 
senator' was. Het artikel zal ongetwijfeld 
school maken als een typevoorbeeld van 
partikratie. 
Aan Waalse zijde was er het uitgesproken 

misnoegen van de PSC en het stilzwijgen 
van de PS. Die kon zich overigens niet al te 
scherp uitlaten. Vragen voor een onder
zoekskommissie zou zoveel betekenen als 
medeverantwoordelijkheid opnemen in 
de dood van 10 Waalse para's, het wei
geren van een kommissie zou door de 
achtergebleven familieleden begrepen 
kunnen worden als een 'operatie doof
pot'. Eén en ander betekende dat de CVP 
binnen de meerderheid nog meer ge
ïsoleerd raakte. Toch moet de partij ge
hoopt hebben dat de PS de CVP-houdlng 
tijdens de Di Rupo-3ffa\re nog niet ver
geten had want de kristen-demokraten 
hielden het been stijf. De oppositie van 
haar kant stond, haast vanzelfsprekend, 
unaniem achter de oprichting van een 
kommissie. 
Vrijdag j. l. werd dan, na een slopende 
nachtelijke vergadering waarin ook quaes
tor Deicroix zijn bijdrage leverde, toch een 
akkoord bereikt; er zou een bijzondere 
senaatskommissie in het leven geroepen 
worden die de betrokkenen in het dossier 
zou kunnen horen, zij het niet onder ede 
en zij het vrijwillig. Indien getuigen niet 
wensen te komen dan Is dat hun goede 
recht. Wanneer na verloop van tijd zou 
blijken dat er tegenstrijdigheden naar bo
ven komen kan alsnog beslist worden om 
over te gaan tot een echte onderzoeks
kommissie. Ditkompromis had bovendien 
de niet onaangename bijwerking dat er 
alleen maar winnaars uit de bus kwamen. 
De VLD was tevreden omdat 'het on
derzoek van start kan gaan' en het 'er niet 
toe doet welk etiket op de kommissie 
wordt gekleefd'. De CVP heeft voldoende 
drempels geschapen om een echte on
derzoekskommissie te verhinderen en de 
huidige oplossing vooricomt dat er ge
zocht wordt naar 'strafrechtelijke verant
woordelijkheid'. Voor politici is het leven 
In België toch zo slecht nog niet, 

(gv) 
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stof tot spreken 
Het onderbrengen van Europese 
ambtenaren in Brussel kost de Belgische 
staat flink wat centen. Dat blijkt uit het 
antwoord van André Flahaut, federaal 
minister van Ambtenarenzaken, op een 
vraag van VU-senator Bert Anciaux. Deze 
laatste wenste opheldering over de 
middelen die België ter beschikking stelt 

van de ambtenaren van de Europese 
Kommissie. Al naargelang de bron 
varieerde de kost immers van 600 miljoen 
tot 1,1 miljard. De Europese Kommissie 

betaalt jaarlijks 532 miljoen fr. voor het nu 
leegstaande Berlaymontgebouw. Gezien de 
Europese ambtenaren daar voorlopig, 
o.w.v. asbest, niet meer in ondergebracht 
zijn, dient de Belgische staat hen elders 
onderdak te geven, jaarlijkse kostprijs: 
1.382 miljoen fr. Pas begin 2000 is het 
Berlaymontgebouw terug beschikbaar. 
Kosten van de werken: 1.370 miljoen. 

• W E T S T R A A T ^ 

E r viel deze week in Inet Vlaams parlement niet 
veel nieuws te rapen. In de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers, daarentegen, sloeg 
alweer de ene na de andere bom in. Vooral de 

uitschuiver van procureur-generaal Eliane 
Liekendael van het Hof van Cassatie deed de 

wenkbrauwen fronsen. 

Dovemansgesprek 
Er werd natuurlijk nog heel wat na
gepraat over de Nieuwe Politieke Cultuur 
(NPC). Na het overleg in het Vlaams 
parlement en op federaal vlak, ziet het er 
naar uit dat nu ook de Vlaams-Brusselse 
partijen de koppen bij elkaar zullen ste
ken. VLD-fraktieleider Leo Goovaerts in 
de Brusselse Hoofdstedelijke Raad vond 
er niet beter op eerst een beetje ,ein-
zelganger' te spelen. Nadat de Brusselse 
vu , SP- en Agalev frakties verleden week 
tot een volgehouden ,cordon-sanitaire' 
hadden opgeroepen, nodigde Goovaerts 

het Vlaams Blok voor een gesprek uit. 
Goovaerts kon niets anders vaststellen 
dan dat er met het Blok niet eens te praten 
valt. 

DEKUMUUL 

Nu de VLD de proef op de som heeft 
gesteld, kunnen de Vlaams-Brusselse én 
demokratische partijen aan de slag. Er 
zou over een gezamenlijke strategie ter 
vrijwaring van de Vlaamse belangen wor
den gepraat. Ook de NPC staat - zij het 
indirekt - op de agenda. Zo wees het 

nl%lld%Ollll l66 
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Op dinsdag 8 oktober 1996 pakte VU-voor-
zitter Bert Anciaux met onthutsende vast
stellingen over het sluipend gevaar van 
extreem-rechts en de banden met het 
Vlaams Blok uit. Aan de hand van konklusies 
over zijn onderzoek formuleerde hij voor
stellen inzake een efficiëntere aanpak van 
het rechts-extremisme. 
Anciaux zet zijn onderzoek verder In geen 
geval mag de demokratie ondermijnd wor
den De federale regenng moet passende 
maatregelen en konsekwente juridische 
stappen tegen ondemokratische krachten 
ondernemen. Temeer, omdat internatio
nale neo-nazistische organisaties maar al te 
graag naar het,lakse' België afzakken. 
Vandaar dat senator Anciaux andermaal 
Justitieminister Stefaan De Clerck (CVP) in-
terpelleerde. Aanleiding daartoe is het re
cent opgerichte Aktlekomltee 30 Januari 
1993. Zestig jaar geleden werd op deze dag 
Adolf Hitler door Rijkspresident Hindenburg 
tot Rijkskanseller benoemd. Tegelijkertijd 
verzekerde Hitler zich van de absolute par
lementaire meerderheid. Van toen af 
maakte de demokratie plaats voor de na
zistische terreur. 

Om daaraan te herinneren organiseert het 
Aktiekomité een ,privé-feestje' in Tielrode. 

Diverse .gastprekers' uit Vlaanderen, Ne
derland en Duitsland zullen er het woord 
voeren. In het met hakenkruisen versierde 
kafé ,De Vlaamse Herberg', waar wekelijks 
neo-nazi's verzamelen blazen, zullen ook nu 
weer artikelen verkocht worden die in strijd 
zijn met de antiracismewet van 1981 en de 
antinegationismewet van 1995. 
Anciaux vroeg aan De Clerck wat hij zal 
ondernemen opdat er geen verboden ma-
tenaai zal verspreid worden en waarom 
België tegen dergelijke organisaties niet 
optreedt, dit in tegenstelling tot het bui
tenland waar wel kordaat wordt ingegre
pen. 
De Justitieminister antwoordde dat hij op 
de hoogte is van het gebeuren Ook de BOB 
en de politie hebben er weet van, maar 
mogen het kafé niet binnen, omdat enkel 
„personen die over een uitnodiging be
schikken aan de bewuste bijeenkomst mo
gen deelnemen." 
Toch beloofde De Clerck dat de ordedien
sten toezicht zullen uitoefenen en dat de 
procureur-generaal van het Hof van Beroep 
te Gent elk incident op gepaste wijze zal 
aanpakken. Hoe ze daarbij te werk zullen 
gaan, werd niet vermeld. Alvast benieuwd. 

(evdc) 
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Sven Catz:,,Indien het mandaat van 
schepen of gemeenteraadslid 

onverenigbaar zou zijn met dat van 
parlementslid, dan zou eindelijk de 

Brusselse hoofdstedelijke logika, die 
de belangen van de 19 gemeenten 

duidelijk overstijgt, van de grond 
kunnen komen." 

Brussels VU-raadslid Sven Gatz erop dat 
de dekumul niet enkel vanuit principieel 
oogpunt moet worden nagestreefd. Door 
de dekumul kan ook een echt hoofd
stedelijk beleid worden gevoerd. Al te 
vaak is de Hoofdstedelijke Brusselse re
gering de gijzelaar van een Hoofdste
delijke Raad, waar vooral gemeentelijke 
belangen doorwegen. Verwonderlijk is 
dat niet, want ruim één derde van de 
Brusselse parlementsleden is schepen of 
burgemeester. 

Sven Gatz: Jndten het mandaat van 

schepen of burgemeester onverenigbaar 

zou zijn met dat van parlementslid, dan 

zou eindelijk de hoofdstedelijke logika, die 

de 19 gemeenten duidelijk overstijgt, van 

de grond kunnen komen." 

LIEKENDAEL 

In de kamerkommissie Justitie vroegen de 
schaars aanwezige kamerleden zich ver
leden week dinsdag af wat procureur-
generaal Eliane Liekendael bezielde toen 
ze ,terloops' verklaarde dat het Hof van 
Cassatie bijkomende elementen in de 
zaak-Di Rupo had ontvangen. Eind vorig 
|aar werd op vraag van Cassatie een wet 
Di-Rupo gestemd waardoor het gerecht 
in alle diskretie de binnengekomen klach
ten tegen federale mmisters kan onder
zoeken, zonder dat daarvoor telkens de 
toelating aan het parlement moet worden 
gevraagd. Op die manier zouden loze 
verdachtmakingen, loodzware procedu
res en voorbarige perslekken worden 
geweerd, zo werd beweerd. Het was dan 
ook op zijn minst verwonderlijk dat Lie
kendael zelf de ,diskretiewet' - sommigen 
noemen het de ,doofpotwet' - overtrad. 

STILZWIJGEN 

Nadat verscheidene kamerleden Justitie
minister Stefaan De Clerck (CVP) daar
over aan de tand hadden gevoeld, ver

sussen VU-fraktieleider in de kamer 
Annemie Van de Casteele en premier 

Jean-Luc Dehaene ontstond een 
dovemansgesprek. 

klaarde de kristen-demokraat „niet te 
zwaar aan het incident te tillen." 
Premier Jean-Luc Dehaene hulde zich in 
een nog groter stilzwijgen. Dat was na
tuurlijk niet naar de zin van het nieuws
gierige VU-kamerlid A««emre Van de Cas

teele. Tussen beiden ontstond een do
vemansgesprek waarvan we u de inhoud 
niet willen onthouden. 
Annemie Van de Casteele: „Is de premier 

van oordeel dat mevrouw Liekendael het 

beroepsgeheim heeft geschonden? Is er 

misscien enig diskreet kontakt geweest 

tussen mevrouw Liekendael en de pre

mierf Kan in de toekomst dergelijke uit

spraken worden vermeden? 

Jean-Luc Dehaene: „Ten eerste verwijs ik 

naar het antwoord van de minister van 

Justitie. Ten tweede ben ik van geen enkel 

dossier op de hoogte. Ten derde liggen de 

dossiers bij cassatie die ze moet behan

delen. Derhalve zijn er voor mij op dit 

ogenblik geen dossiers." 

Van de Casteele: ,/,o'n antwoord hadden 

wij natuurlijk wel verwacht, maar op de 

kern van mijn vraag, wat er zal gebeuren 

om dergelijke zaken in de toekomst te 

vermijden, kreeg ik geen antwoord." 

Dehaene: „Ik heb verwezen naar het 

antwoord van de minister van Justitie en 

dat bevat het antwoord op die vraag." 

(evdc) 
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w ie een internationale manifestatie organiseert 

en daarbij sponsoring van multinationals 

afwijst is ofwel goed gek ofwel een witte ridder. 

Maar misschien is Henk Kroes, voorzitter van de 

Friesche Elf Steden, gewoon een onversneden 

volks-nationalist. 

• AKTUEEL ^ 

Aan de 15 de Elfstedentocht namen 
16.000 rijders deel, honderdduizenden 
stonden langs het parcours, alleen al in 
Nederland reeds volgden 9,2 miljoen 
mensen het evenement op TV Elke or
ganisator zou met zo'n belangstelling niet 
aarzelen het eerste het beste pr-bureau 
onder de arm te nemen. Niet zo het 
bestuur van de Friesche Elf Steden. In Wrij 

Nederland verklaarde Henk Kroes: „Be
drijven mogen ons best presentjes geven, 
maar ze moeten niet verwachten dat daar 
ook maar één tegenprestatie voor wordt 
geleverd." 

ONTDOOID 
Er waren kandidaten bij de vleet. Douwe 
Egberts wilde de winnaar pakken koffie 
aanbieden en op de baan koffie uitdelen 
in ruil voor enkele reklameborden in de 
Frieslandhal. Maar daar had Kroes geen 
oren naar. „Ben je betoeterd, heb ik 
gezegd. De hal en het ijs zijn van ons. 
Wegwezen! Toen zijn ze maar koffie gaan 
uitreiken op de openbare weg." Wat naast 
het ijs gebeurt daar heeft Kroes geen vat 
op, zo moest hij aanvaarden dat Unox 
tienduizenden oranje ijsmutsen uit
deelde. Ook autobedrijven die de win
naar een wagen willen schenken worden 
afgewezen. Kroes was woedend omdat 
Toyota een reklame-luchtballon langs het 
ijs had opgesteld. Hij is radikaal in die 
dingen: „De Elfstedentocht is niet te 
koop!" Ook van de NOS wil hij geen 
cent. 

De totale begroting van het evenement 
bedraagt 1,9 miljoen gulden. Daarvan 
komt 1,6 gulden uit inschrijvingen, de 
rest uit de eigen reserve. 
Kroes heeft natuurlijk mooi praten, zijn 
volksgenoten hebben alles over voor 
„hun" Alvestêdetocht, die behoort tot 
hun patrimonium. Al het werk van de 
medewerkers, van hoog tot laag, gebeurt 
gratis voor niks. 

De penningmeester van de Vereniging is 
direkteur van de Friese Waterleiding, op 
zijn kantoor wordt de administratie bij
gehouden, in zijn kelders liggen de kluun-
tapijten opgeborgen. Aannemers stellen 
schoppen, bulldozers en mankracht ter 
beschikking en brengen alleen de brand
stof in rekening. Kroes maakt zich dan 
ook terecht boos omdat Toyota „even 
voor niets uit de ruif kwam eten". 
De kille Kroes ontdooide even en legde 
z'n Friese binnenste bloot. „Een sepa

ratist ben ik niet, maar mijn liefde voor de 

Friese kuituur en natuur gaat bijzonder 

diep. Als ik een stuk moet schrijven begin 

ik in het Fries en zet het pas later om naar 

het Nederlands. Zou ik het meteen in het 

Nederlands doen, dan wordt het zo amb

telijk. Mijn gevoelens, mijn ziel kan ik 

alleen in het Fries uitdrukken. Op vrije 

dagen trek ik er vaak op uit om met een 

vriend natuurfoto's te maken. Friesland is 

zo mooi, het natuurschoon uniek. Dat 

Friesland, het min of meer klassieke Fries

land, wil ik graag promoten. Daarom kan 

ik mij zo geweldig kwaad maken als zo'n 

reclameballon van een of ander auto

bedrijf televisiekijkers het zicht beneemt 

op een van de meest karakteristieke dingen 

van Friesland: die draaiende molens. Dat 

noem ik landschapsverpesting van het 

zuiverste water." 

missaris van de koningin in Friesland, die 
nu ook al een mondje Fries praat. De 
fraaie vlag hing wel het ondersteboven en 
uit het welgedane lachje van Wiegel kon 
moeilijk opgemaakt worden in welke 
mate zijn late bekering van harte is. 

Dooi in Friesland? 
Vanzelfsprekend is zo'n man ook na
tuurbeschermer. De nu 58-jarige Kroes 
(gepensioneerd ir. weg- en waterbouw en 
ridder van Oranje-Nassau) is sinds 1994 
direkteur van het Fryske Gea, de Friese 
vereniging voor natuurbescherming. 

DE ORE WEI? 
De elfstedentocht heeft het bestaan van 
Friesland nog eens extra in beeld ge
bracht. Een pompeblêddenvlag iri de 
NOS-studio en Hans Wiegel, ex-kom-

Ondertussen doet in Nederland een rap
port de ronde dat onder titel Top of 

Holland een pleidooi houdt voor een 
Friese staat (Fryslond) met een recht
streeks verkozen parlement. Daarin zou
den niet alleen de provincies Groningen, 
Friesland en Drenthe vertegenwoordig 
zijn, maar ook de Oud-Friese kustge
bieden in Noord-Duitsland en de Wad
deneilanden tot Denemarken. Hollan
ders die het dokument lazen vinden niet 
alles onzin wat erin staat. „Van wat het 

noorden aan motorrijtuigenbelasting, 
benzineacijns en bijzondere verbruiks
belasting opbrengt legt het westen wegen 
en hogesnelheidslijnen aan. Alleen al aan 
genoemde belastingsgelden verdwijnt er 
vier keer zoveel richting Den Haag als wat 
er daarvandaan ten gunste van de re
gionale ontwikkeling terugkomt. Wat 
gasbaten betreft heeft de Randstad in de 
loop der jaren zeker 140 miljard gulden 
uit het noorden weggezogen." 
Daarmee is het probleem gesteld. Ofwel 
blijft Friesland een provincie, ofwel 
wordt het - zoals de Fryske Nasionale 
Party voorstelt - een deelstaat van Ne
derland, ofwel kiest het voor de Ore Wei 
(de andere weg): een nieuw staatkundig 
verband. De vraag is voor welk van de 
drie de Friezen, van wie gezegd wordt dat 
ze zelden voor iets warm lopen, zich 
zullen laten ontdooien. 

(mvl) 

Henk Kroes 
wil het unieke 
natuurschoon 
van Friesiand 
graag 
promoten. 
Rekiame mag 
dat landschap 
niet 
verstoren, 
ook niet 
tijdens een 
elfsteden
tocht. 

In De Standaard\jan 20 januari doet een man 
een oproep tot getuigen van een moord
aanslag In 1940. Op de 15de mei van dat 
bijzondere jaar werd zijn vader in het cen
trum van Wieze neergeschoten. De oorlog 
was vijf dagen oud, de familie uit Hulst 
weggevlucht. Rond vijf uur In de namiddag 
ging de vader brood halen en werd bij het 
verlaten van de winkel zonder enige waar
schuwing door enkele Franse soldaten onder 
vuur genomen. In één klap werd zijn familie 
In onvoorstelbare ellende gedompeld. De 
moeder, In verwachting van een vijfde kind 
Is, werd weduwe, de kinderen vaderloos. Het 

^ ACH ZO ^ 

andermans verleden alsof het postzegels 
waren, ze plakken het als prentjes in een 
boek. Op dagen, dé dagen dat ze er be
hoefte aan hebben, halen ze het boek uit de 
kast. Ze kijken In het verleden, stellen te
vreden vast dat het er nog Is, en bergen het 
album weer op. 
Voor anderen Is hun verleden een last, er
mee bezig zijn Is helemaal geen vrijetijds
besteding, maar een queeste. Zij hebben 
met dat verleden te doen, ze lijden eraan, ze 

De afstand tussen 
straics en straics 

waarom van de aanslag werd nooit ach
terhaald. Was het een brutale moord? Een 
vergissing? Een panlekreaktle? Vandaag 
zoekt een zoon het antwoord want, schrijft 
hij: „Dramatische gebeurtenissen uitje le
ven draag je jarenlang mee." 
Op dezelfde bladzijde, in dezelfde krant, 
zoeken vijf mensen zaken uit het verleden, 
van de kruistochten tot op vandaag 
In het TV-programma Spoorloos (KRO) van 
zondag 19 januari zocht een zoon zijn In
middels overleden Cnekse vader, een andere 
vond zijn onbekende Spaanse vader... 
Wat hebben wij toch met het verleden? Het 
lijkt erop dat wij er niet los van van kunnen, 
dat een navelstreng ons met vroeger ver
bindt. Sommige mensen verzamelen hun of 

dragen het mee als een zwaarwichtig kruis. 
,,Onverwerkt" heet dat, zoals het verleden 
van vele flaminganten die tijdens de oorlog 
,,fout" zijn geweest. Onderhand weten we 
ook dat zij niet alleen met een onverwerkt 
verleden zitten, ook hun tegenstrevers die 
vermeende foute mensen onheus hebben 
behandeld laboreren aan een verleden. Een 
verleden heeft meerdere gezichten, meer
dere kleuren 
Omdat zoveel mensen op zoek zijn naar het 
verleden durf Ik mij wel eens vragen stellen 
naar het waarom van zoveel ijver. Beter zou 
toch zijn zich uitsluitend met vandaag in te 
laten, en nog beter met de toekomst. Dat 
betwijfelt geen mens, maar het lost de drang 
om het verleden te ontrafelen niet op. 

Een kind heeft daar geen last. Een kind heeft 
geen verleden, het kijkt verlangend uit naar 
wat komt. Het snakt naar morgen, naar de 
volgende vakantie, naar... straks. Het beseft 
nog niet dat ,,straks" twee betekenissen 
heeft. Dat wat komen moet, en dat wat 
voorbij Is. Wellicht zit In de dubbele be
tekenis van het woordje straks het geheim 
van onze drang naar gisteren en naar mor
gen. 
Het is leerrijk om met kinderen over het 
verleden te praten, het kan ze boelen. Maar 
Is niet meer dan,,vertellen over vroeger". Ik 
denk dat verleden met ouder worden te 
maken heeft. Hoe bejaarder men wordt, hoe 
meer verleden men heeft en hoe dichter je 
bij vroeger komt. Lijkt het Dat was wellicht 
ook de bedoeling van Karel Jonckheere toen 
hij beweerde dat de afstand tussen verleden 
en toekomst met de dag kleiner wordt, ik 
denk dat hlstonci hun beste boeken dan ook 
schrijven wanneer ze op gevorderde leeftijd 
zijn. Hun taak is uiterst belangrijk, eigenlijk 
beschrijven ze ons hoe de toekomst er zal 
uitzien. 
Harold Mac Mlllan, die tussen 1957 en 1964 
eerste minister van Croot-Brittannië was, 
had het moeilijk om zijn landgenoten te 
verzoenen met de gedachte dat ze samen 
met Duitsland in eenzelfde Europese ge
meenschap zouden leven, in een van zijn 
toespraken overtuigde hij hen met volgende 
bedenking: „Veel mensen leven te zeer in 
het verleden. Het verleden moet een spring
plank zijn, geen sofa " 
Maar moetje dat gaan vertellen aan een man 
die uitzoekt waarom zijn vader op een zon
nige dag in mei '40 werd neergeschoten? 

R.Asmus 
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O p 3 februari reikt de Leuvense Universiteit een 

eredoktoraat uit aan de Spaanse monarch Juan 

Carlos wegens diens "volgehouden inspanningen 

voor de demokratie". Een beslissing die 

op zware kritiek stuit. 

In 1969 wees 
Franco 

(rechts) prins 
Juan Carlos 

(links) aan ais 
officiële 

opvolger. 

De Volksuniejongeren, het Vlaams-Bas-
kisch solidariteitskomitee Anai Artea en 
het KVHV kondigden al protestakties 
aan. Opmerkelijk is dat hun kritiek wordt 
gedeeld door officiële Leuvense studen
tenverenigingen zoals de Sociale Raad en 
een aantal fakulteitskringen. Opmerke
lijk maar niet onbegrijpelijk. Naast de 
verspreiding van pamfletten is voor don
derdagavond 30 januari een fakkeltocht 
gepland door de straten van de uni
versiteitsstad (zie kader). 
De organisatoren formuleerden in een 
platformtekst vier belangrijke bezwaren. 
Ten eerste stellen ze zich de vraag of een 
konmg die zijn macht put uit afstamming 
enige verdienste kan hebben voor de 
demokratie. Ten tweede willen ze het 
demokratisch aureool rond het Spaanse 
staatshoofd doorprikken: Juan Carlos is 
niet de grote verdediger van de demo
kratie. Hij werd daarom trouwens als 
opvolger aangeduid door Franco. Bo
vendien wordt gewezen op de voort
durende klachten over schendingen van 
de mensenrechten in Spanje. Is het in die 
omstandigheden aangewezen om het 
Spaanse staatshoofd te honoreren met 
een eredoktoraat? Tenslotte wijst men op 
de situatie van de Katalanen, Basken en 
Galiciërs binnen de Spaanse staat. De 
Spaanse rijksadministratie gebruikt enkel 
Spaans-Castilliaans zodat rechters m Bas
kenland geen Baskisch moeten begrijpen, 
laat staan spreken. In de regionale ad
ministratie van het autonome gewest Eus-
kadi (d.i. Baskenland zonder Navarra en 
Frans-Baskenland) wordt "gestreefd naar 
tweetaligheid" tegen het jaar 2044! 

FRANCO EN JUAN CARLOS 

Om de "demokratische mspanningen" 
van konmg Juan Carlos de Borbon te 
doorgronden, moeten we terug tot de tijd 
dat Franco nog heer en meester was over 
het Iberisch schiereiland. Na zijn over-

Fakkeltocht 
Er wordt verzameld aan het M. de Layensplein 
(naast de St.Pieterskerk te Leuven) op donder
dagavond 30 januari om 20u. Kentekens van par
tijen of verenigingen (incl. vlaggen) laat u liever 
thuis. De organisatoren zorgen voor fakkels, maaru 
mag zelf uw Baskische, Katalaanse, Callcische én 
leeuwenvlaggen meebrengen. De betogers wor
den toegesproken door o.a. Wllly Kuijpers. Ver
melden we nog dat de fakkeltocht wordt gesteund 
door de Volksunie en de Volksunlejongeren. 

winning op de republikeinen tijdens de 
Spaanse burgeroorlog (1936-1939) ver
stevigde "generalissimo" Franco zijn dik-
tatuur. Gedurende dit autoritaire regime 
werd elke demokratische oppositie zwaar 
onderdrukt. Dissidenten werden ver
volgd en moesten onderduiken. Exeku-
ties, schijnprocessen, uitzonderingsrecht
banken en marteling kenmerkten de dik-
tatuur. Aan Katalonië en Baskenland 

nieuwe konstitutie in een referendum 
door een meerderheid van de Basken 
werd verworpen. Er kwam regionale au
tonomie, maar zowel Katalonië als Bas
kenland werden opgedeeld in verschil
lende regio's. Ondertussen woedde de 
"vuile oorlog" tussen de ETA en de 
Spaanse staat voort. Tijdens de rege
ringen van de rechtse UDC bleven allerlei 
anti-Baskische terreurkommando's 

(Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón 
Vasco Espanol, ...) aktief. Toen de so
cialistische PSOE aan de macht kwam 
gingen deze praktijken gewoon door. 

Een eredoktoraat 
voor Juan Carlos 

Flauwe KUL? 

é 

werd de autonomie die zij vóór de bur
geroorlog genoten, ontnomen. Het 
Spaans-Castilliaans werd als éénheidstaai 
opgelegd onder de racistische slogan 
"Hablo christiano!" ("Spreek christe
lijk!"). 

"LATRANSICION" 

Reeds in 1947 besloot de Spaanse dik-
tator om de monarchie terug in te voeren. 
De toen 10-jarige Juan Carlos kreeg in het 
Franquistische Spanje een opvoeding die 
doordesemd was van Opus Dei-invloe
den en autoritaire denkbeelden. In Kee-
sings Historisch Archief 1975 lezen we: 
"Sedert dat jaar 1948 is Juan Carlos in 
wezen ook als een discipel van Franco en 
in de geest van het regime opgevoed 
"(blz. 756). In 1969 wees Franco prins 
Juan Carlos aan als officiële opvolger. 
Daarbij werd zijn vader don Juan, die in 
tegenstelling tot Juan Carlos wél kritiek 
had durven uiten op de diktator, opzij 
gezet. Franco bleef het staatshoofd mét 
zijn opvolger aan zijn zijde. Tot zover de 
"demokratische inspanningen" van Juan 
Carlos tijdens de Franco-diktatuur. Bij de 
dood van Franco in 1975 en de opvolging 
door Juan Carlos kwam er geen breuk 
met het verleden maar een overgangs
fase: "la Transicion". In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Nazi-Duitsland in 1945 en 
Oost-Duitsland na de val van de Berlijnse 
Muur kwam er in Spanje geen zuivering 
van magistratuur, legerkorps en politie
diensten. Franquisten bleven gewoon op 
post. 

GAL 

Toch begon men in regeringskringen met 
een charme-offensief naar de andere Eu
ropese landen toe. In 1978 werd een 
nieuwe grondwet van kracht, hoewel de 

Tussen 1983 en 1987 vermoordden de 
Grupos Antiterroristas de Liberacion 
(GAL) 27 verdachten. 

DOOFPOT 

Momenteel weigert de huidige konser-
vatieve regering Aznar (Partido Popular) 
dokumenten van de Spaanse geheime 
dienst CESID te laten inkijken door on
derzoeksrechters. Deze dokumenten zijn 
relevant voor het onderzoek naar de GAL 
en zouden de betrokkenheid bewijzen 
van de geheime dienst, de Guardia Civil 
en de toenmalige regering Gonzalez 
(PSOE) in de GAL-kommando's. Onder 
druk van de voormalige chef van de 
Guardia Civil, Jose Antonio Saenz de 
Santa Maria, werd begin '96 trouwens 
een parlementaire onderzoekskommissie 
naar de GAL ontbonden. En vorige 
maand kondigde de Spaanse premier een 
"doofpot"-wet aan die de zwijgplicht 
voor ambtenaren uitbreidt. 
Op het eerste zicht lijkt het politiek 
onlogisch dat Aznar zijn socialistische 
tegenstrevers de hand boven het hoofd 
houdt. Ware het niet dat Aznar zelf onder 
druk staat. Er kleeft immers bloed aan de 
handen van ex-UDC-politici die toetra
den tot de Partido Popular (PP). Aznar 
zou via deze partijgenoten zelf wel eens in 
een lastig parket kunnen verzeilen. Bo
vendien is er de mentaliteit binnen de 
unitaristische PP: haar leider in Cata-
lonië, Aleix Vidal Quadras, bestempelde 
de Catalaanse en Baskische nationalisten 
deze zomer als "een gezwel dat zonder de 
gepaste behandeling boosaardig dreigt te 
worden". Maar er is meer. In een par
lementair debat over de CESID-doku-
menten verklaarde Javier Madrazo van de 
kommunistische Izquierda Umda dat pre
mier Aznar onder druk werd gezet door 

de Guardia Civil en ... de Spaanse mo

narchie. 

SPANJE MARTELT 

Deze affaires werpen een ander licht op 
het demokratisch gehalte van de Spaanse 
staat. Trouwens, het European Commit
tee for the prevention of torture, Am
nesty International, het VN-Comité voor 
de mensenrechten, ... allen wijzen ze 
Spanje met de vinger. In Spaanse kom-
missariaten, kazernes en gevangenissen 
worden verdachten nog steeds gemar
teld: electrische schokken op genitaliën, 
het toedienen van drugs, schijnexeku-
ties,... De schuldigen worden zelden ver
volgd. Als ze toch worden veroordeeld 
genieten ze al gauw amnestiemaatrege-
len. Op bladzijde 352 van hun jaarboek 
1996 schrijven de rapporteurs van Am
nesty International: "(...) In maart 1995 
werd twee agenten van de Guardia Civil 
die waren veroordeeld wegens het mar
telen van Joaquin Olano in 1983, gratie 
verleend. Zij hadden al eerder gratie 
gekregen na een andere veroordeling we
gens het martelen van een Baskisch po-
litikus (...)". 

Dat de ETA dodelijk geweld gebruikt om 
haar politiek doel te bereiken is inder
daad een vaststelling, maar of het een 
valabel excuus is voor Spaanse regeringen 
om zelf de mensenrechten te schenden en 
moordkommando's op te richten.' Bo
vendien blijken de vroegere pogingen om 
tot een politieke oplossing van het kon-
flikt te komen louter schone schijn. De 
huidige regering Aznar verbrak sowieso 
de laatste kommunikatielijn met ETA via 
de bemiddeling van de Argentijnse No
belprijswinnaar voor de vrede Perez Es-
quivel. En van enig gebaar van goede wil, 
zoals de overbrenging van Baskische ge
vangenen naar gevangenissen in Basken
land, blijkt evenmin sprake ondanks een 
goedgekeurde motie in het Baskisch par
lement. Gevangen ETA-mihtanten blijven 
dus verspreid tot op de Canarische ei
landen, de Balearen en de Spaanse en
claves op de Marokaanse kust. 

WAAROM? 

Kort samengevat: De Spaanse partijen 
worden geplaagd door affaires waarbij 
Agusta kinderspel lijkt, Spanje schendt de 
mensenrechten en Juan Carlos is de gees
telijke zoon van een diktator. Waarom dan 
een eredoktoraat voor het Spaanse staats
hoofd? Wie had belang bij subtiel lobby
werk? Is het een kompensatie voor de wei
gering om het Baskisch echtpaar Moreno-
Garcia uit te leveren? Heeft de relatie tus
sen de Belgische en de Spaanse monarchie 
een rol gespeeld? Meer dan een vergissing 
lijkt dit eredoktoraat een diplomatiek mis
bruik van de Leuvense universiteit. 

Piet De Zaeger 
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Kafka op z'n Vlaams 
De wegen van de Vlaamse instellingen 
zijn soms ondoorgrondelijk. In dit geval 
geldt dat zeker voor die van de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM). Zoals aan 
iedere Vlaming vroeg de VMM vorig 
najaar ook aan mijn vriendin en mij om 
onze heffing van de oppervlaktewateren 
te betalen. Wij zijn geen grote gebruikers 
en de faktuur bedroeg dan ook slechts 
enkele honderden fr., die wij zonder 
verwijl betaalden. 

Wie schetst nu onze verbazing toen wij 
nog een tweede heffingsbiljet in onze bus 
kregen. Temeer daar het schrijven gericht 
was aan mijn in 1991 {negentieneenen-

negentig) overleden schoonvader, die 
nooit op ons adres had gewoond, noch 
eigenaar was van de woning. Onmid
dellijk beseften wij dat er waarschijnlijk 
een administratieve fout was gemaakt. En 
telefoneerden naar de VMM: „Mijnheer, 
dat komt omdat uw schoonvader waar
schijnlijk schulden heeft gemaakt en uw 
schoonmoeder afstand heeft gedaan van 
haar erfenisrechten. U zal die rekening 
toch moeten betalen gezien u familie bent 
en geen afstand heeft gedaan van de 
erfenis." De bediende bleef bij haar stuk: 
dit was geen foute adressering, maar een 
gevolg van het erfrecht. Nu ben ik wel
iswaar om de liefde samen gaan wonen, 
en vormt de financiële toestand van mijn 
schoonfamilie niet mijn probleem, maar 
als er al schulden zouden zijn dan zeker 
niet van dien aard dat er geen 755 fr. meer 
van af kon. Waarom dan juist wij, en niet 
andere, oudere schoonbroers en -zussen 
de faktuur in de bus kregen was ons ook al 
een raadsel. We werden niettemin ge
brandmerkt als wanbetalers... 
In een tweede telefoongesprek bevestigt 
iemand van de juridische dienst van de 
VMM ons dat de verkeerde adressering 
niets te maken heeft met erfrecht, maar 
waarschijnlijk het gevolg is van een fout 
in het nummer van het rijksregister. Het 
klinkt al meer aannemelijk, maar omdat 
de telefonische uitleg ons niet kon be
vredigen en wij toch ook niet zomaar 
verkeerd geadresseerde fakturen wensen 

te betalen, dienden wij bezwaar in op de 
wijze zoals omschreven op het heffings
biljet. In ons schrijven verduidelijkten we 
opnieuw dat mijn schoonvader overleden 
was in 1991, dat hij dus geen water - waar 
dan ook - had kunnen verbruiken in de 
periode '94-'95, maar dat zijn weduwe 
dat waarschijnlijk wel had gedaan, zij het 
op haar adres, in een andere gemeente, en 
niet op het onze. 

Het dient gezegd de procedure voor het 
indienen van bezwaren werkt. Op 5 no
vember 1996, een kleine maand na onze 
brief, krijgen we een antwoord in onze 
bus. Het is evenwel opnieuw gericht aan 
mijn overleden schoonvader, wat doet 
veronderstellen dat ons bezwaar alleen 
geregistreerd is, maar niet gelezen. 
Daarom wagen we een tweede geschre

ven poging, dit keer via de ombudsman 
van de VMM. We doen hem het verhaal 
van dit fijnzinnig stukje 'Allerheiligen-
humor' over en en drukken onze hoop op 
een voorspoedige afhandeling van het 
dossier uit. Letterlijk: „Ik ga er - zij het 
met minder overtuiging - vanuit dat deze 
flagrante tekenen van desinteresse recht 
worden gezet." We besluiten niettemin 
'met onze meest oprechte groet'. 
Dit keer duurt het langer vooraleer wij 
antwoord van de VMM in onze bus 
krijgen: 2,5 maand om precies te zijn. We 
veronderstellen dan ook dat men, zeer 
waarschijnlijk na intense studie, op onze 
vragen een antwoord heeft gevonden. 
Het aangetekend schrijven van de VMM 
bevestigt wat wij al wisten: „Na on
derzoek blijkt dat het aanslagbiljet 1996 
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met artikelnummer... naar uw adres i.p.v. 
naar... werd verzonden." Zoals wij reeds 
veronderstelden is het biljet inderdaad 
bestemd voor mijn schoonmoeder, maar 
staat de wateraansluiting nog steeds op 
naam van mijn in 1991 overleden 
schoonvader. Waar het precies fout ge
gaan is, komen we niet te weten. Hoeft 
het overigens nog gezegd dat dit opnieuw 
een zeer persoonlijk schrijven is? Maar 
men heeft niettemin eindelijk begrepen 
dat mijn schoonvader overleden is: 'al
hoewel deze persoon al in 1997 {ne-

gentienzevenennegentig/gv) overleed' le
zen we ... Is het dan werkelijk zoveel 
gevraagd om een klacht foutloos en kor-
rekt te behandelen? 

(gv) 

D ,e fraktieleider van de VLD in de Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad, Leo Coovaerts, 

nodigde het Vlaams Blok uit voor een gesprek over de 
verdediging van de Vlaamse belangen in Brussel en over 
de nieuwe politieke kuituur. Het werd een afknapper van 

jewelste. 

VLD-shownummer 
Verleden week boden Sven Catz (VU), 
MIchiel Vandenbussche (SP) en Adelheid 
Byttebler (Agaiev) weerwerk tegen de 
racistische en tweetalige kampagne die 
het Vlaams Blok In Brussel heeft opgezet. 
In een Nederlandstalige boodschap In 
Deze Week in Brussel en een Franstalige 
in Vlan, pleitten ze voor samenwerking 
tussen alle Brusselaars en voor een twee
talige, multlkulturele en boelende groot
stad. De demokratische politici wilden 
daarmee te allen prijze vermijden dat de 
gehele Vlaamse gemeenschap in Brussel 
een onverdraagzaam Imago toegewezen 
zou krijgen. Bovendien moest het Ini

tiatief het ,cordon-sanitaire' in de verf 
zetten. 

KAIMS 

Oorspronkelijk kontakteerden de drie 
partijen ook de VLD, maar deze hield de 
boot af, waardoor ook de CVP niet werd 
uitgenodigd. Dat de VLD het initiatief niet 
ondersteunde, had vooral vandoen met 
de houding die de - intern verdeelde -
Brusselse VLD tegenover het Blok wil In
nemen. Zo Is deze fraktle van mening dat 
elke stap tegen het Vlaams Blok slechts In 
de kaart van extreem-rechts speelt. 

Velen vroegen zich daarbij af of de VLD de 
dialoog met het Blok zou aangaan. En 
jawel, fraktlelelder Coovaerts nodigde 
het Blok voor een debat uit. In navolging 
van de gesprekken in het Vlaams par
lement rond de nieuwe politieke kultuur 
wou Coovaerts het Blok „een kans' ge
ven. De andere partijen mochten het 
debat vervoegen, maar gingen daar niet 
op In. 

NJET 

Nog voor het eigenlijke debat werd aan
gegaan, wou Coovaerts van het Blok 
weten of het bereid Is de Brusselse In
stellingen te respekteren en de aanwe
zigheid van migranten In Brussel te aan
vaarden. Blok-raadslld Dominlek Lootens 
antwoordde met een dubbel ,njet'. 
,,Het Blok aanvaardt de principes van 
demokratle en anti-racisme niet En dus 
hebben we elkaar niets meer te zeggen", 
zo besloot Coovaerts. De VID heeft haar 
lesje geleerd. Net als de andere partijen Is 
ze nu ook van plan het,cordon-sanitaire' 
te respekteren. 

(evdc) 
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Omtrent een 
koninklijk monument 

^ UIT DE REGIO ^ 

Het 
Antwerpse 

stadsbestuur 
mag de 

bewoners van 
linkeroever 
niet zomaar 
het zicht op 

de stad 
ontnemen. 

Ook niet met 
een 

monument 
voor 

Boudewijn. 

VU-voorzitter van het arrondissement 
Antwerpen/oris Giebens is oolc lid van de 
Antwerpse distriktsraad. In die laatste 
hoedanigheid heeft hij twee voorstellen 
ingediend bij het Antwerpse kollege van 
burgemeester en schepenen. 
Een eerste betreft de verkiezing van dis-
triktsraadsleden met een handikap. Voor 
de gehandikapte verkozenen in de ge
meenteraden bepaalt de wet dat zij zich 
bij de uitoefening van hun mandaat kun
nen laten bijstaan door een vertrouwens
persoon die hen bv. helpt met het han
teren van dokumenten. Giebens heeft nu 
een voorstel mgediend dat - met het oog 
op een mogelijke rechtstreekse verkiezing 
van de distriktsraadsleden - dezelfde mo
gelijkheden geeft aan leden van de dis
triktsraad. 

Joris Giebens: „Het lijkt mij aangewezen 

dat onze raad dit signaal nu reeds duidelijk 

uitzendt aan die groep in onze samen

leving die elke dag opnieuw moet vechten 

voor zijn volwaardige integratie." 

KONINCSMONUMENT 
Een tweede voorstel wil de Antwerpse 
'skyline' laten klasseren als beschermd 
stadsgezicht. Direkte aanleiding daartoe 
is wat Giebens noemt een 'megalomaan 

projekt' ter ere van wijlen koning Bou
dewijn op de Antwerpse linkeroever. In 
oktober 1996 bracht de distriktsraad Ant
werpen al een negatief advies uit over dit 
op te richten monument, maar na twee 
maanden blijkt dat de burgemeester en 
het schepenkoUege doorgaan met het 
voeren van besprekingen rond het pro
jekt. 

Toch lijkt het er niet op dat één en ander 
echt suksesvol zal verlopen. In eerste 
instantie werden de kosten immers ge
raamd op 25 miljoen, maar nu reeds is 
duidelijk dat het definitieve prijskaartje 
10 miljoen hoger zal liggen. Om de 
nodige fondsen in te zamelen zal daarom 
begin februari van dit jaar een 'fun-
draisingkampanje' worden opgestart. 
J. Giebens: „Tot nu toe is de oproep aan 

de bevolking om het monument te fi

nancieren nauwelijks opgevolgd. Volgens 

een artikel in Het Nieuwsblad zouden er 

"slechts spontaan enkele duizenden fran

ken gestort zijn". 

Ik wijs ook op de ruimtelijke impakt van 

dit projekt. Naar het ontwerp van ar-

chitekt Jo Crepain zal op de bewuste open 

ruimte een bos van 99 Japanse kerselaars 

en één treurwilg worden geplaatst, samen 

met een standbeeld en een muur van 43 

meter lang en 4 meter hoog. Bovendien zal 

een lange luifel het aan te planten bos 

verbinden met de toegang van de voet

gangerstunnel." 

Het behoeft slechts weinig inlevingsver
mogen om te beseffen dat zo'n initiatief 
het zicht vanaf het Frederik Van Ee
denplein op de rede van Antwerpen in 
grote mate zal belemmeren. Daarom acht 
Giebens het aangewezen dat de klas
seringsprocedure van dit stukje open 
ruimte als beschermd stadsgezicht - zoals 

voorzien in het dekreet van 3 maart 1976 
tot bescherming van monumenten en 
stads- en dorpsgezichten - wordt in
gezet. 

J. Giebens: „Het zicht op de 'groepering 

van meerdere onroerende goederen', zoals 

het dekreet stelt, die de skyline, de rede 

van Antwerpen, uitmaken met de om

gevende bestanddelen zoals de Schelde en 

de open ruimte tussen het F. Van Ee

denplein en de oever van de rivier, maken 

ontegensprekelijk een geheel uit dat om 

welke reden dan ook van algemeen belang 

is en bijgevolg als stadsgezicht dient be

schermd te worden." Afwachten wie het 
gelijk aan zijn kant haalt. 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 24 jan. CAVERE: Nieuwjaars

receptie voor aiie teden, vrienden en fa
milie. Om 19u. (n 't Oud-Asper, Kapelle-
straat 21. Daarna, rond 20u.30: kaasavond. 
Inschrijven voor kaasavond Wj bestuurs
leden (350fr., -18j. 175 fr). Org.: VU-Croot-
Gavere. 

Zo. 26 Jan. CENTBRUCCE: Jaar
lijkse ledenvergadering met nieuwjaars
receptie van 11u. tot 12U.30 voor leden en 
slmpatisanten. Aansluitend om 15u. de-
mokratisch etentje (via Inschrijving). Gast
spreker: Geert Bourgeois. info: 
09/231.19.41. 

Zo. 26 jaR. DEINZE: Nieuwjaars
etentje van vu-Deinze. Om 12u. in De 
Mandel, Oude Heirbaan 72 te Crammene. 
Met aperitief, lamsfileten bavarois. Leden: 
350 fr., niet-leden 650 fr. Inschrijven tot 
19/1 bij Herman Maes (09/586.24.53). 

Di. 28 Jan. NINOVE: Ledenverga
dering van \AA/C-Ninove. Om 14u.30 in 
buurthuis Pallieters, Smid Lambrechtstraat 
te Outer. Agenda: bestuursverkiezingen, 
varia en bespreking driedaagse reis naar 
Duitsland. 

Za. 1 feb. SINT-DENUS-WEST-
REM: Jaarlijks Vriendenmaal. Om 19u.30 in 
zaal Glldenhuis, Loofblommestraat. iviet 
aperitief, warme beenhesp, groenten- en 
fruitassortiment, koffie-gebak. Gastspre
ker: volksvertegenwoordiger Fons Borgi-
non. Deelname: 550 fr. Inschrijven bij Anne 
De Keuckelelre (09/222.91.83). Org.: VU-
Sint-Denijs-Westrem/Afsnee. 

Za. 1 feb. MELLE: Vaientijntjesbal 
van VU-Melle. in de Parochiezaal, Kloos
terstraat, Melle-Centrum. Aanvang: 21u.; 
deuren 20u.30. Muziek: La Squadra. Happy 
Hour: 1 gratis konsumptie voor 22u. Inkom 
ISOfr, wk. lOOfr 

Di. 18 feb. NINOVE: Uitzonderlijke 
filmnamiddag verzorgd door Florent Van 
Opstal:,,Natuurbehoud, de moeite waard" 
en ,,Estramadura, land van de Conquista
dores". Om 14U.30 in de Pallieter, Smid 
Lambrechstraat te Outer Org.: WVG-Ni-
nove. 

za. 22 feb. LAARNE: Jaarlijkse sa
menkomst van leden en sympatisanten, 
met als gastspreker Geert Bourgeois (over 
Justitie). Aansluitend om 21u.: tripartite-
eetfestijn (400 fr.). inschrijven bij voor
zitter Frank Van imschoot (09/369.50.45) 
vóór 21/2. Org.: VU-Laarne-Kalken. 

Dl. 25 feb. OEiNZE: Gespreks-
avond met Bert Anciaux en Joachim Coens 
over,,Jeugd en Politiek", in de kelder van 
de biblioteek. Org.: VU-Deinze. 

WEST-VLAANDEREN 
za. 25 jan. ZWEVECEM: Tweede 

Ontmoetingsfeest Zwevegem 2000. Vanaf 
20u. in de feestzaal te Zwevegem-Knokke 
(400 fr) Inschrijven bij mandatarissen en 
bestuursleden. 

za. 25 Jan. ROESELARE: VUJO-
Kortrijk-Roeseiare-Tielt organiseert een le
denbijeenkomst met verkiezing nieuw be
stuur en een nieuwjaarsdrink. In 't Laag 
Plafond. Meer Info: BJorn Wullaert 
(051/30.53.80) 

WO. 29 Jan. ROESEUUÏE: V-Klub 
voorkinderen: Maskers maken. Om 13u.30 
in zaal 't Laag Plafond, Gaaipersstraat 2. 
Org.:Vlanajo. 

DO. 50 Jan. IZEGEM: Prof. (UG) en 
Vlaams volksvertegenwoordiger Chris van-
denbroeke over „Vlaamse troeven. Gis
teren, vandaag en morgen". Om 20u. in de 
bar van de Stedelijke Academie voor Mu
ziek en woord. Kruisstraat 15. Org.: VSVK. 

Vr. 31 Jan. IZECEM: Nieuwjaars
receptie van VU-lzegem. Om 20u. in feest
zaal Ter Maerel, Abelestraat 36. Verwel
koming vaf\af 19U.30. 

Vr. 31 Jan. KORTRUK: Officiële 
opening tentoonstelling: Hendrik Brug-
mans 90 jaar: een leven voor Europa. Om 
I9u. In de Kredietbank, Leiestraat 21. De 
tentoonstelling loopt t/m 22 feb. Open van 
ma. tot vr 8u.454-12u.30 en 14u.-16u.30. 
Za. 9U.15-12U. Kontaktpersoon voor groe
pen, scholen, gidsen: Mvr. Depaemelaere 
(056/25.15.21). Org.: H. Brugmanskring 
Kortrijk, KB, Europacollege-Brugge. 

Zo. 2 feb. BRUGGE: 7 jaar Vlaams 
Ontmoetingscentrum De Gulden Spoor. 
Viering met feestmaaltijd. Om I2u.: ape
ritief aangeboden door informativa vzw. 
Om 13u.: feestmenu. Deelname 995 fr 
(dranken inbegn). inschrijven bij de uit
baters: 34.30.82. Aantal plaatsen is be
perkt. 

Vr. 7 feb. lEPER: Kameriid Geert 
Bourgeois over,,Justitie". Om 20u. in tref-
centrum West-Flandria, Hoek Capron-
straat/Mk. Fochlaan. Org.: Wl en VU-le-
per. 

WO. 12 feb. BRUGGE: André Men-
schaert met diareeks over Gent, Burcht van 
Vlaanderen. Om I5u. in afdelingslokaal van 
VWG-Brugge Noord, Magdalenazaal, Vi-
olierstraat 7. Deuren om I4u. Org.: VWG-
Brugge-Noord. 

WO. 19 feb. IZEGEM: v-club voor 
kinderen. Tema Juwelendoos. in zaal De 
drie gezellen. Org.: Vlanajo. 

Vr. 21 feb. WEVELGEM: Jaariljks 
ledenfeest van vu-Wevelgem. in de Gou
den Fazant te Wevelgem Centrum. Om 
19U.30 receptie en huldiing van Frans Soe-
nen. Feestrede door Luk Vansteenkiste. 
Om 2lu. etentje (700 fr : Andalusische 
roomroep, visgerecht met groentenkrans 
en dessertbuffet), in aanwezigheid van 
Geert Bourgeois en Chris Vandenbroeke. 
Inschrijven tot 10//2 bij C. Debels-Ver-
venne (056/41.17.19). 

23 januari 1997 



Fakkeltocht tegen 
eredoktoraat 

Juan Carlos 

^ UIT DE REGIO ^ 

Er wordt verzameld aan het M. de Lay-
ensplein (naast de St.Pieterskerk te Leu
ven) op donderdagavond 30 januari om 
20u. 

Kentekens van partijen of verenigingen 
(incl. vlaggen) laat u liever thuis. De 
organisatoren zorgen voor fakkels, maar 

u mag zelf uw Baskische, Katalaanse, 
Galicische én leeuwenvlaggen meebren
gen. 

De betogers worden toegesproken door 
o.a. Willy Knijpers. Vermelden we nog 
dat de fakkeltocht wordt gesteund door 
de Volksunie en de Volksuniejongeren. 

WO. 26 feb. ROESELARE: V Club 
voor kinderen. Temal: Rubberen figuren, in 
zaal Laag Plafond. Org.; Vlanajo. 

WO. 26 feb. IZECEM: V-club voor 
kinderen. Temah Rubberen figuren. In De 
Drie Gezellen. Org.: Vlanajo. 

WO. 26 feb. BRUGGE: Frans Vro-
man met öiamontage: Ontdekkingstocht 
van verborgen humor in beeldhouwwer
ken. Om 15u. in aföelingslokaal van VWG-
Brugge Noord, Magdalenazaal, Violiers
traat 7. Deuren om 14u, Org.: VWC-
Brugge Noord. 

VLAAMS-BRABANT 
00. 2S Jaii. OILBEEK: infoverga-

derirtg. Etienne Keymoien geeft klare kijk 
op de gemeentelijke begroting. Om 20u. in 
het arr sekretariaat, Ninoofstesteenweg 
230 te Dilbeek. Org.; VU-arr. Haile-Vü-
voorde i.s.m. VCLD. 

Wo. 29 Jan. BRUSSEL: Thema
avond: Baskenland. M.m.v. Willy Kuijpers, 
Christian Dutoit, Bernard Daelemansen het 
echtpaar Wloreno-Garcla. Om 20u. in 4C108 
van VUB. Org.: VUJO-VUB i.s.m. VCLD. 

W. 51 Jan. DILBEEK: Arrondisse-
mentsraad van VU-Haile-VlIvoorde. Om 
20u. in de vergaderzaal van het arr. se-
kretariaat (Ninoofsestwg. 250 te Dilbeek, 
1ste verdiep). Agenda: Goedkeuring ver
slag vorige vergadering; bespreking struk-
tuurptan Vlaanderen door Luk Deconinck; 
goedkeuring rekeningen 1996; varia en 
nteuwjaarsdrink. 

Zo. 2 féb. BRUSSEL: Pannekoe-
kenfestijn van VU-Brussel-Stad. Van 14 tot 
I8u. in Gemeenschapscentrum De Mark
ten, Oude Graanmarkt 5. 

Zo. 9 feb. ROOSDAAL: 24ste Eet
festijn van VU-Roosdaal. Specialiteit: Ko
nijn. Van 1 lu.30 tot 21u. in Het Belleheide-
Centrum, 0. De Vidtslaan te Roosdaal. Ook 
op ma. 10 feb. van 18 tot 2lu. 

Do. 13 feb. DILBEEK: Infoverga-
dering. Etienne Keymoien geeft klare kijk 
op de gemeentelijke rekening. Om 20u. in 
het arr sekretariaat, Ninoofstesteenweg 
230 te Dilbeek. Org.: VU-arr Halle-Vil-
voorde I.s.m. VCLD. 

Za. 15 feb. GRIMBERGEN: Alg. le
denvergadering in de Parochiezaal van Bei-
gem. Om I9u.30. Alle vu-leden van Groot-
Grimbergen zijn van harte uitgenodigd. 

Ma. 17 feb. LEUVEN: Kamerlid Ka-
rel Van Hoorebeke spreekt over het asiel
beleid. Om 20u. in café Universtum dste 
verdiep), H. Hooverplein-Tiensestraat te 
Leuven. Org.: VUJO-KUL i.s.m. VCLD. 

ANTWERPEN 
za. 25 Jan. BERCHEM: Met FVV-

Berchem naar de Algemene FVV-leden-
vergadering te Brussel. Info bij bestuurs
leden. 

za. 25 Jan. KALMTHOUT: Met FW-
Kaimthout 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 I1u. in zaal De Leeuw. Met 
inleiding door Fons Borginon, optreden 
van mide Van Eyck (harp) en Ariette Van 
Hove (voordracht), gast: Jaak Vandemeu-
tebroucke. Na het koncert vrijblijvend 
brunch (500 fr.) Inschrijven voor 22/1 bij 
Mathieu Mees (353.94.64) of André De 
Cleen (353.92.66), Els Dejong (645.40.61), 
Toon Claessens (383.54.43). 

ZO. 26 Jan. MORTSEL: Nieuwjaars
receptie van vu-Mortsel. Gastspreker: se
nator Jan Loones. Om i i u . in Dleseghem-
hoeve, W. VOIckaertstraat te Mortsel. 

ZO. 26 Jan. KAPELLEN: Nteuwjaars-
ontbijtbuffet. Vanaf lOu.30 bij Pizzabella, 
nabij station-Kapellen. Gastspreker: Staf De 
Letter. Deelname: 350fr.p;p., -12j.: 150fr. 
Org.: vu-Kapellen. 

ZO. 26 Jan. ZOERSEL: JaarlUkse 
nieuwjaarsreceptie. Tussen l i en I4u. in 
de cafetaria van 't Zonneputteke te 2oer-
sel. Iedereen welkom. Org.: VU-Zoerset. 

Dl. 28 Jan. BERCHEM: Met FW-
Berchem naar tentoonstelling „van Ensor 
tot Delvaux" te Oostende, samenkomst 
aan Berchem-station om 8u.10. 

WO. 29 Jan. LIER: Cespreksavond 
met Toon van Overstraeten over o.a. zijn 
ervaringen in het Waals Parlement. Om 
20u. in VNC, Berlarij te Lier Gratis inkom; 
eveneens gratis hapje en drankje n.a.v. het 
nieuwe jaar. Org.; vzw VNC i.s.m. VU-arr, 
Mechelen. ikom gratis. 

vr. SI Jan. BRASSCHAAT: De Wie 
weet Wat Waar Kwis. Om 20u. In P.R.I., 
Hemelhoeve, Gemeentepartc Brasschaat. 
Presentatie: Jaak Decru. Kostprijs 500 fr. 
per ploeg (mas. 6 pers.), inschrijving; ui
terlijk op 28/1 bij Lutgart Oesmete (tel & 
fax: 03/653.27.12). Org.: VU-Brasschaat. 

za. 1 feb. OESSEL: Vlaams kamer
lid Kris Van Dijck nodigt uit op arr feest. 
Gastronomisch eten (5 gangen) aan de-
mokratische prijs (750 fr., -12j.: 300 fr.). 
Gastspreker; Cuido Dutry (Vlamingen in de 
Wereld). Aanvang: 19u. in Parochiecen
trum Dessel-Witgoor inschrijven: vóór 
25/1 door overschrijving op rek.nr 413-
2188291-28. Org.; VU-arr. Turnhout. 

vr. 7 feb. BORCERHOUT: Worsten
brood- en appelbolavond met kamerlid 
Fons Borginon als gastspreker Vanaf I9u. 
in zaal De Vesper, Te Boelaerlei 9. Inschrij
ven bij M. De Coninck-De Smet 
(03/322.08.06). Org.; VU-Borgerhout i.s.m. 
Vlaams Kring volksontwikkeling. 

Vr. 7 feb. TURNHOUT: Opening 
tentoonstelling ,,Het nationalisme in 
Vlaanderen en de wereld". Om I9u. in De 
Warande, inleiding door isabelle De Keyser 
Muzikale omlijsting: Koerdisch muzieken-
semble, i.s.m. het Koerdisch instituut. J.R 
Roosen draagt Koerdische gedichten voor 
Toegang gratis. 

WO. 26 feb. ZWIJNDRECHT: Oud-
senator Walter Luyten spreekt over,,Leven 
en werk van priester Daens". Samenkomst 
met de gepensioneerden vanaf I4u. 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 
(03/482.11.93). 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partijbestuur van 
maandag j l . werd volgende persmedede
ling verspreid. 

VU WIL TAALPARITEIT BIJ HOF VAN 
CASSATIE DOORBREKEN 

Uit de meest recente cijfers blijkt dat de 
verhouding Nederlandstalige/Franstalige 
Ingeleide zal<en bij het Hof van Cassatie 
ongeveer 60/40 bedraagt. In 1996 werden 
1690 penale zaken Ingeleid, waarvan 1024 
Nederlandstalige (60,6%) en 666 Fransta
lige (39,4%). In 1995 is de verhouding 915 
Nederlandstalige (60,8%) tegenover 588 
Franstalige (39,2%). in 1994 bedraagt de 
verhouding 922 (59,3%) tegen 633 (40,7%) 
ingeleide zaken 
De cijfers inzake gerechtelijke achterstand 
op het niveau van Cassatie zijn werkelijk 
schrijnend voor de Nederlandstalige recht-
zoekenden Eind 1996 moesten er nog 
liefst 772 Nederlandstalige penale zaken 
tegenover slechts 144 Franstalige zaken 
behandeld worden. Voor de met-penale 
zaken waren deze cijfers respektievelijk 877 
Nederlandstalige tegen 330 Franstalige za
ken. Ook voor 1995 en 1994 kennen we 
gelijkaardige verhoudingen. 
De VU gaat er niet mee akkoord dat de 
achterstand van de Nederlandstalige zaken 
zou weggewerkt worden door "tweetalige' 
Franstalige raadsheren. De rechtzoekende 
heeft er recht op dat zijn zaak beoordeeld 
wordt door een magistraat van wie de 

moedertaal de taal van de rechtspleging is. 
Alleen dan kunnen alle nuances aan bod 
komen. 
De VU-Kamerfraktie zal een amendement 
Indienen op het wetsontwerp ter bespoe
diging van de procedure voor het Hof van 
Cassatie De VU vraagt om het aantal raads
heren te verhogen met zes Nederlands-
taligen. Dit zou het totaal aantal raadsheren 
op 30 brengen met de juiste verhouding 
60/40 (18 Nederlandstaiigen en 12 Frans-
taligen). 
Ook voor de advokaten-generaal dient de
zelfde verhouding in acht te worden ge
nomen. De VU roept de andere Vlaamse 
partijen op om dit rechtvaardig voorstel, 
dat niets afdoet aan het federale karakter 
van het Hof van Cassatie, te steunen. 

De VU verzet zich ook tegen de plannen van 
de regering om de achterstand op het 
niveau van de Hoven van Beroep weg te 
werken met behulp van plaatsvervangende 
magistraten. Een dergelijk maatregel is voor 
Vlaanderen onaanvaardbaar. De werkdruk 
in de verschillende Hoven van Beroep is 
immers totaal ongelijk. Zo waren er in de 
eerste zes maanden van 1996 3000 in
leidingen in Antwerpen tegenover slechts 
800 in Bergen (cijfers verstrekt op het 
kongres van de Vlaamse Juristen Vereniging 
van vrijdag 17 januari '97). De VU pleit 
uitdrukkelijk voor een strukturele aanpas
sing van het aantal raadsheren van de 
Hoven van Beroep van Antwerpen, Gent en 
Brussel. 

vu-De Haan viert 
Robert en Maria 

vanhoucice-Huysmans 
Robert Vanhoucke en Maria Huysmans, 
allebei 80 jaar geworden, werden zondag 
voor hun jarenlange inzet gehuldigd door 
het afdelingsbestuur van de Volksunie-De 
Haan. Dit in aanwezigheid van Europees 
parlementslid Jaak Vandemeulebroucke, 
die sinds kort ook in De Haan woont, en 
gelukwensen kwam overbrengen namens 
nationaal VU-voorzitter Bert Anciaux. 
Het echtpaar Vanhoucke-Huysmans is 
reeds aktief in de VU sinds de oprichting 
van de partij. Meer dan 20 jaar lang 
waren beiden bestuurslid van de afdeling 
De Haan. Maria Huysmans was jarenlang 
penningmeester. In zijn gelegenheidstoe
spraak noemde provincie- en gemeen
teraadslid Wilfried Vandaele Robert Van
houcke „de artiest van de VU". De jong
ste 20 jaar zijn er in De Haan geen 
verkiezingen geweest (gemeente, provin
cie, federaal, Vlaams of Europees par
lement) zonder dat we konden uitpakken 
met de opvallende, handgeschilderde 
borden van Robert. Om kosten te ver
mijden, werden die borden gemaakt uit 
de vreemdste materialen en in curieuze 
vormen en afmetingen; oude deuren, 
stukken van afgedankte keukenkasten, 
grillige planken;., alles werd beschil
derd", aldus Vandaele. Robert Van

houcke schilderde ook alle borden voor 
Samen 2000 tijdens de jongste drie ge
meenteraadsverkiezingen. 
„Het zijn mensen als Maria en Robert die 
het de moeite waard maken om aan 
politiek te doen", aldus nog Vandaele. 
„Zij hebben zich een leven lang geheel 
belangeloos ingezet voor de goede zaak. 
Zij spanden zich altijd in voor anderen, en 
vroegen daar nooit iets voor terug. Wij 
kunnen daar alleen maar grote bewon
dering voor hebben." 
Lange tijd woonde het echtpaar Van
houcke-Huysmans aan de Batterijstraat 
(Vosseslag), waar ze nog vele vrienden 
hebben. Noodgedwongen verhuisden ze 
enkele jaren geleden naar de Grotstraat. 

f 
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Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijl<heden in WIJ? 

Bel dan vandaag nos naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

- DEVRIESE -
woonverlichtinp 

baron ruzeltelaan 78 
8310 brugge 4 

>.baan brugge-oostkamp> 
*V 050 35 74 04 / 

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

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

Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 
Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km 
Brugge 
Oostende 
De Haan 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

f yermees 
J L / Steenhouwersvest. 52 

^ - - ^ ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

- Steeds ruime kortingen 
- Kwallteitsprodukten 
- Uitstekende service 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENiïSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhulzen) 
Tel. 053/70.06.64 

FUne midweek supeiweekend 
3 Nachten 

Luxe kamer, stilte gratis, 
3x gastronomisch 

half pension, bierdegustatie, 
I Nonnandische pannekoek 
* met koffie, 

tevens fietsen ter beschikking etc. 
6.500 fr. per persoon 

de laatste dag uw kamer 
tot 15.00U. 

nETSEN 

G 
R 
A 
T 
I 
S 

10 Km van 
Brugge & 
Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

r 1 

Diadmi 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

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

4.950 fr. per persoon. 

Knip me uit -
fles champagne 

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

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

Standpunten over gemeentefusies 
rm\ p 1 januari 1997 ts het twintig jaar geleden dat het aantal gemeèhteit gevlëfea^geld 
l lJwerd. Voldoende reden voor het Vlaams Nationaal Studiecentrum om even te^g 
te blikken op deze Immense fusie-operatie: een situering van dè fusies In hlstorisW* 
perspectief, de integraal-federalistische visie van de Volksunie en enkele getulgeni^eri^van 
lokale mandatarissen. Kortom: verplichte lectuur voor wie met gemeentepolitiek bea ^ 

Ikan een jaarabonnement nemen op het kwarüaltijc^J||ift Standpunten door 
300 frank te storten op rekeningnummer 43J|BJWS"01 -18.^ggjietJ|pms 

Studiecentrum vzw. Voor een liyijifflTMi |gtlffÏTn%inn frank. Meerfflirmatie, 
VMIS V7W JiiÉifrlaffiteiJÉ^OOO Brussel, tel: 02/219.49.30 en fax: 02/217:35"10, 

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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DEZE WEEK IN 

Knadk 
OMTRENT AN & 
EEFJE 

De commisie-Dutroux gaat 
haar activiteiten nu toespit
sen op An & Eefje. Wie 
deed wat in dat onderzoek? 
Welke fouten werden er 
gemaakt? Een oveizichL 

ARMOE TROEF 

Waarom vallen vooral vrou
wen ten prooi aan de nieuwe 
annoede? En waarom symbo
liseert Forges De Clabecq de 
mupspoed van een hele regio? 
Veifaalen over armoede. 

IS DAAR 
IEMAND? 
Is de aande een "Gelukkig 
ongeval?" Hoe groot is de 
kans dat er in dit universum 
nog ergens leven is? Op zoek 
naar buitenaardse bescha
vingen. Een serie. 

I WEEKEND 

Er lomdigen ndb onverwachte 
gasten aan, af je zit helemaal 
zonder cuUnaiie in^uatie: beni-1 
de gecechlen uit winkel bieden 
de oplossing. De beste traileuis, 
deze wede in Weekend Knack. 

ELKE WEEK MET WEEKEND KNACK. TELE KNACK EN VACATURE 
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D e nieuwe Gouden Schoen wordt in april 36. 

Dat is geen verwijt maar een vaststelling. 

Franky Van der Eist, die als jong broekje bij Blauw

wit Lombeek aansloot en als knaap naar 

RWDMolenbeek werd overgeheveld, is al jaren het 

anker van Club Brugge. Geen wondervoetballer, 

maar wel een man van vele oorlogen. Om 

schoonheidsprijzen heeft zich zich nooit bekommerd. 

Om resultaten des te meer. 

^ SPORT • 

adicfcis 

ËANK 

In de hoofdstad fronste men de wenk
brauwen toen Franky Van der Eist Club 
Brugge boven Anderlecht verkoos. In 
West-Vlaanderen kreeg de Pajottenlander 
sportieve waarborgen. In het Astridpark 
werd hem toendertijd enkel een rijkelijk 
loon in het vooruitzicht gesteld. De keuze 
verraadde de man. Franky heeft het zich 
nooit beklaagd. 

PROTOTYPE 

De nuchtere Van der Eist zal het ons niet 
kwalijk nemen wanneer wij zijn Gouden 
Schoen „relativeren". De armoede in ons 
voetbal was nooit groter. Zij was ook 
nooit eerder „zo" zichtbaar. Van der Eist, 
Zetterberg, Van de Walle. De doelman 
van Ekeren, die in zijn gloriejaren nooit 
zo dicht vermocht te eindigen, wordt 
einde 1997 ook iG. Het is allemaal veel
betekenend. De laureaten treft natuurlijk 
geen verwijt. Integendeel, Van der Eist is 
een prototype. Een heerlijke man met een 
voorbeeldige ingesteldheid. Eén van de 
wenige profs in ons voetbal. Een man van 
weinig woorden ook. Hij draait niet rond 
de pot. Rechttoe, rechtaan op en naast het 
veld. Van zijn soort worden er te weinig 
gemaakt. Dat hij een tweede keer met de 
meest begeerde trofee wordt onderschei
den mag dan ook niemand verbazen of 
ergeren. Het is mooi en daarmee uit. Het 
blijft wachten op nieuwe toptalenten die 
zich voorlopig nergens melden... Om nog 
even op de jongste festiviteiten rond de 
Gouden Schoen terug te ekomen: de 
publieke biecht van Gilles De Bilde ge
tuigde voor ons niet van goede smaak. De 
veelgeplaagde spits van Anderlecht mag 
zich misbruikt voelen. Hij heeft dat num
mertje zelf niet uitgevonden. Hij werd 
ertoe geïnspireerd, zoniet gedwongen. 
Een reaktie van een toevallige getuige 
niet-voetballiefhebber kon volgens ons 
tellen: „Voor mij het zoveelste bewijs dat 
het voetbal aan elkaar hangt van tri
vialiteiten. Neem me niet kwalijk maar ik 
weiger dat wereldje ernstig te nemen." 
Men houde het voor gezegd. 

UITTOCHT 

Inmiddels gaat de uittocht verder. Bob 
Peeters zal Lierse ruilen voor Roda J.C. 
Dat is erg want de lange spits moet 
eigenlijk nog alles leren. Het echec van 
Sport 7 ten spijt blijken de doordeweekse 
Nederlandse eersteklasseklubs nog altijd 
over veel meer middelen te beschikken 
dan hun Belgische soortgenoten. Het is 
onrustwekkend. 

Walem, die ook nooit een Gouden 
Schoen zal winnen, speelt volgend sei
zoen voor het Italiaanse Udinese. An
derlecht schoot, met al zijn vermeende 
rijkdom, andermaal tekort. Het wordt 
een gewoonte en het is zeer de vraag of de 
Brusselse trots ooit nog naar de absolute 

top terugkeert. De ideeën ontbreken. 
Visie is afwezig. De radeloosheid is groot. 
Ons voetbal vindt geen antwoorden op 
het Bosman-arrest. De evolutie is noch
tans onomkeerbaar. De Engelse F.A. 
meldde dat de binnenlandse transfer
regeling nog dit jaar aan het arrest zal 
worden aangepast. Daarmee is het laatste 
bastion gevallen. Het wil wat zeggen. 
Nochtans denkt men ook bij ons aan de 
toekomst. Vandereycken naar Anderlecht 
en Vercauteren naar Aalst. Een plezante 
zegde nadat hij het nieuws had ver
nomen: „Eerst heeft Anderlecht zijn spe
lers weggejaagd, nu gaan ze met hun 
supporters hetzelfde doen". Hij zin
speelde daarmee op het negatieve imago 
van trainer Vandereycken. De Limburger 
worden ultra-defensieve voetbalopvattin-

hampton-Newcastle. Niets was hetzelfde. 
Of toch: de bal was tweemaal rond en het 
gras tweemaal groen. En daarmee is het 
verteld. Standard liet zich ringeloren 
door de toegewijde Limburgers. De wed
strijd werd pover in beeld gebracht. Het 
matige vertoon kwam daardoor nog 
schraler over. In Engeland was dat anders. 
Meerdere camera'ss rond the Dell, het 
stadion van Southampton. Een intense 
beleving voor het publiek. Vier goals en 
een onmogelijke ontknoping. Het be
dreigende Southampton scoorde twee
maal in de laatste honderdtachtig se-
konden en geraakte daardoor alsnog aan 
een onverhoopt maar zeer verdiend gelijk 
spel. Bij Newcastle debuteerde Kenny 
Dalglish als manager in kompetitiever-
band. Hij volgde Kevin Keegan op die 

Mooi 
en daarmee uit 

gen verweten. Met de middelen waarover 
hij in Molenbeek beschikt kan het naar 
ons gevoel maar moeilijk anders. De 
vraag rijst of hij het in het Astridpark 
anders zal kunnen, durven of mogen 
aanpakken. De tijd dat Anderlecht de 
voorraadschuur van voetbaltalent was 
ligt immers in het verleden. We zijn ook 
benieuwd wat Vercauteren er als trainer 
zal van bakken. De kleine Brusselaar heeft 
heldere hersens. Dat is geweten. Hij weet 
wat hij wil en hij spreekt doorgaans 
verstaanbare taal. Bij Aalst wordt het 
evenwel menens. De Oostvlamingen kun
nen zich geen tweede mislukt seizoen 
veroorloven. Het volgend seizoen mag 
geen doordruk van het huidige worden. 
Men zal met Vercauteren minder geduld 
hebben dan met Ceulemans. Zoveel is 
zeker. De uitdaging is groot. Vercauteren, 
die ooit een heerlijke voetballer was, 
komt zijn plaats opeisen in de nieuwste 
lichting trainers. Naast Gerets en Daer-
den. Als teoreticus verdiende Franky al 
zijn strepen. Hij is veruit de beste kom-
mentator van Supersport. Hij komt nu in 
de praktijk terecht. Dat is een andere 
wereld. Een onbegrijpelijk wordende we
reld. Ons vaderlands voetbal wordt aan
gevoerd door ee nieuw gepromoveerde 
die inmiddels vier punten voor ligt. Dat is 
amusant en ergerlijk tegelijk. 

ONWAARSCHIJNLIJK 

Vorige zaterdag gingen we er eens bewust 
voor zitten. Goal op VTM en Match of 

the Day op BBC 1. Een onwaarschijnlijk 
verschil. Een andere sport- en beeld-
kultuur. Belgisch voetbal en Brits voetbal, 
is dat wel dezelfde sport? Een andere 
instelling, een andere benadering, een 
andere beleving. Standard-Genk en Sout-

moe en uitgeput was weggelopen. Stof 
voor een stationsroman. Keegan verpul
verde in de voorbije jaren al de bestaande 
transferrecords. Hij kocht voor drie mil
jard spelers zonder dat die de klub enige 
trofee opleverde. Desondanks bleef Kee
gan mateloos populair. Hij kon niets 
verkeerd doen. Hij mocht zich alles ver
oorloven. Zijn vlucht - het woord is niet 
verkeerd gekozen - verraadde zijn frus
traties. Keegan kreeg zijn defensie nooit 
op poten. Wel speelde zijn ploeg heerlijk 
aanvallend voetbal. Dat kon niemand 
ontkennen. Maar de beloning bleef uit. 
Vorig seizoen werd in de slotfase van de 
kompetitie een voorsprong van meer dan 
tien punten uit handen gegeven. 

Manchester United, dat op de spelers-
markt vrijwel geen frank had uitgegeven 
maar integendeel een paar honderd mil
joen had ontvangen, pakte de titel terug 
die het twaalf maanden eerder aan Black
burn Rovers had verloren. Die Rovers 
werden toen gestuurd door manager 
Dalglish en goalmachine Alan Shearer. 
Dalglish bekommerde zich in die tijd geen 
moment om het spektakel. Zijn Rovers 
wonnen zonder enige bekoring. In het 
Champions League werden ze evenwel 
op een hoopje geveegd. Waarna Dalglish 
opstapte. De stress was hem opnieuw te 
machtig geworden. Dit was hem eerder 
ook al bij Liverpool overkomen waarmee 
hij als speler en als manager zijn grootste 
triomfen vierde. Het was prachtig toen 
Trevor Brooking in zijn kommentaar op 
de match in Southampton tussen neus en 
lippen liet ontvallen „dat Dalglish wel 
gauw een verdediger en een doelman zal 
aankopen". Insiders genieten van zo'n 
staaltje beheerste maar vlijmscherpe kri
tiek. Intussen bevelen we de voetbal
liefhebbers wel aan zaterdagavond laat op 
te blijven om Match of the Day te be
kijken. Beter wordt in voetballand niet 
geserveerd. Inmiddels vraagt het in on
gekende weelde levend Engels voetbal 
zich af of de tandem Dalglish-Shearer 
Newcastle alsnog aan de landstitel zal 
kunnen helpen? Geld zal daarbij zeker 
het probleem niet zijn. Dat heeft de ganse 
wereld inmiddels wel begrepen. 

Gym Pie 

Franky Van 
der Eist 
verdient de 
gouden 
schoen. Het Is 
één van de 
weinige profs 
in ons 
voetbal. 

Tennis 
bij de tegenvoeters 

Sabine 'Appelmans en Dominique Monami 
drongen in Melbourne door tot de kwart
finale van de Australian Open. Het was voor 
inet eerst in veertig jaar dat ons tennis een 
kwartfinalist in een Grand Slam tornooi voort
bracht. Voor Appelmans, misschien wel de 
sympatiekste en openhartigste van al onze 
sporters, was het de ultieme beloning. Vijf
maal al haalde ze de vierde ronde. Dat bleek 
de grens. Maar in de Australische hitte, men 
sprak van 40° Celsius, reikte haar weerstands
vermogen verder dan ooit. Conchlta Mar
tinez, toch lid van de wereldtop, ging in de 

slijtageslag ten onder. Belde speelsters vroe
gen om medische hulp. Wanneer we deze 
regels schrijven weten we niet of het avon
tuur in de kwartfinales eindigde. Of de halve 
eindstrijd onhaalbaar bleek. 
Appelmans was niet de enige die schitterde. 
Ook Dominique Monami speelde nooit beter. 
Ook zij verlegde haar grenzen. Zij rekende af 
met de Spaanse Sanchez, het tweede reeks
hoofd. Een verrassing die de tenniswereld op 
stelten zette. 

(gp) 
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Georges 
vantongerloo 
in het 
Groeningemuseum 

< KULTUUR <$ 

Het abstralcte 

werk van 

vantongerloo 

biljft moellUk 

toegankelijk 
voor het 

grote publiek 
(hier 

'Kosmisch 
element'). 

Georges Vantongerloo (1886-1965) is 
werkelijk één van onze weinige kun
stenaars die internationaal is doorgebro
ken. Op het terrein van de „konstruk-
tivistische" kunstontplooiing kan hij niet 
onvermeld blijven. Lange tijd is het in 
eigen land zeer stil geweest om deze 
artiest. Wellicht het klassieke lot van 
„geen sant in eigen land"! Daaraan werd 
nu plots een einde gesteld. Er is niet alleen 
de prestigieuze en uitzonderlijk mooi 
opgebouwde retrospektieve in Galerij 
Ronny Van De Velde te Antwerpen (nog 
tot 31 maart 1997), maar het Provinciaal 
Museum voor Moderne Kunst te Oos
tende kocht enkele werken van Van
tongerloo aan ter verrijking van de reeds 
met onaardige kollectie van eigen kun
stenaars. Ook het Groeningemuseum te 
Brugge verwierf zopas een ensemble van 
vijf werken van de Belgische pionier van 
de abstrakte kunst. Het gaat hierbij om 

vijf essentiële werken uit de ontwikke
lingsgang van deze kunstenaar. Voor het 
Gemeentekrediet en konservator Dirk De 
Vos was dit meteen de passende aan
leiding om een nieuw handboek van het 
Groeningemuseum in de belangrijke 
reeks „Musea Nostra" uit te geven. In 
deze nieuwe uitgave werden de vijf wer
ken van Vantongerloo zowel afgebeeld als 
uitvoerig toegehcht. 

ONTWIKKELING 

Geschoold aan de akademies van zijn 
geboortestad Antwerpen en Brussel, leek 
het er aanvankelijk op dat Vantongerloo 
zich zou ontwikkelen als een klassiek 
beeldhouwer of een post-impressionis-
tisch schilder. Vanaf 1917 zal hij echter 
resoluut de absoluut abstrakte richting 
inslaan. 

Zowel theoretisch als praktisch was hij 
steeds op zoek naar een universele kunst, 

die haar basis in de wiskunde diende te 
vinden. Een tijd lang was Vangtongerloo 
medewerker aan het tijdschrift „De Stijl" 
van de gelijknamige kunstbeweging, on
der de bezielende leiding van architekt-
kunstenaar Theo Van Doesburg. 
Vanaf de jaren twintig projekteerde hij 
zijn idealen in utopische architektuur en 
stedebouwkundige projekten, met ont
werpen voor meubels, luchthavens, een 
Scheldebrug te Antwerpen, enz. In de 
periode 1920-27 verbleef Vantongerloo 
in Menton. Vervolgens vestigde hij zich te 
Parijs, waar hij aktief betrokken was bij de 
kunstenaarsgroep „Abstraction-Crea
tion". 

GRONDIGE OMMEKEER 

Rond 1937 doorbreekt hij zijn tot dusver 
gebruikte schema van horizontalen en 
vertikalen en treden de 'krommen' in de 
plaats. Hij zocht nu naar een taal om in 
vorm en kleur de achterliggende 'on
meetbaarheid' van de realiteit uit te druk
ken. Het bijzonder vluchtige werk, dat nu 
ontstond - bestaande uit fijne gekleurde 

Teddyberen in Aaist 
De Amerikaanse president Roosevelt 
maakt zichzelf niet alleen onsterfelijk 
dankzij zijn imposante politieke loop
baan. De man was een verwoed lief
hebber-zeg maarjager-van beren. De 
Teddybeer werd zelfs naar hem ge
noemd. Sindsdien kruipt zowat elk kind 
met een troetel of knuffel in bed. En 
welke volwassen Vlaming koestert geen 
leuke hennneringen aan zijn eigen 
jeugd. 
De beer Is sinds lange tijd ongetwijfeld 
één van de meest populaire dieren die 
het tot knuffel schoppen En toch be
staat hij nog maar honderd jaar. De ted
dybeer wordt sinds het begin van deze 
eeuw gemaakt. Van echte antiek kan 
men nog niet echt spreken, maar toch 
worden in de berenwereld diegenen van 
voorl920 als antiek bestempeld. 
Zo tref je In de tentoonstelling ,,Be-
renbezoek" In Aalst een telg uit 1910 Het 
siert Francine De Bolle, koördinator van 
het projekt, dat ze enkele prachtexem-
plaren uit allerlei hoeken van het land kon 
bemachtigen. Geen makkie, aangezien 
deze beren uit privé-bezit komen en 
ontzettend gekoesterd worden Ook het 
Speelgoedmuseum in Mechelen ver
leende zijn medewerking met onder
meer een berenorkest, een origineel 
beertje van tijdens de eerste wereld
oorlog en een replica van Stelff. 

STEIFF 

Sinds 1980 Is men begonnen met het 
namaken van de oudste merkberen met 
dezelfde materialen zoals vroeger ge
bruikt. Deze replica's zijn zeer gegeerd 
door verzamelaarss ,,Berenbezoek" 
toont van Stelff - een begrip In de 
berenwereld - replica's van 1980 tot 
1991, maar ook de replica van het al
lereerste vilten olifantje dat In 1880 ont
worpen werd als speldenkussen en aan
zien wordt als de voorvader van alle 
pluchen dieren. Enkele van de grote mer
ken bieden nu ook kontrakten aan goede 
berenartlesten om een nieuwe originele 
beer te ontwerpen. Ook hiervan vindt 
men enkele prachtexemplaren in de ten
toonstelling naast replica's en originelen 
van Merr/thought, Hermann Teddy, Chil-
tern,... 
In de Lage Landen hebben wij het sinds 
1931 opgerichte familiebedrijf Franco 
Beige, dat nog steeds met de hand ge
maakte speelgoeddleren vervaardigt en 
nu ook op de markt komt met een replica 
uit 1931. 
Op Industriële basis Is het West-Vlaamse 
bedrijf VACO aanwezig met enkele prach
tige, natuurvriendelijke en pedagogisch 
verantwoorde voorbeelden uit hun uit
gebreid gamma. 
De VRT zorgt met TV1 voor enkele 

Droomfabrlekberen en een groot aantal 
berenllefhebbers namen zelf kontakt 
met De Werf om hun beren In de ten
toonstelling op te nemen. Er zitten bui
tengewoon schattige exemplaren bij. 

KUNSTENAARS 

Ook heel wat kunstenaars zijn met beren 
bezig. Naast Jacqueline De Laere die de 
affiche ontwierp, zijn er werken uit prlvé-
bezlt van Albert Mastenbroek. Zo ook de 
ontroerende mooie beer waarvan Stijn 
Meurls de fiere eigenaar is. 
Ook de literaire beren uit bekende jeugd
boeken zijn aanwezig zoals Winnie the 
Poeh, Bully Bear en Paddington Bear. 
„Berenbezoek" is er niet alleen voor 
kinderen, die In een berenklnderhoek 
hun hart kunnen ophalen, maar zeker 
ook voor de volwassenen. Nog tot en 
met 2 februari in CC De Werf In Aalst. De 
tentoonstelling wordt niet verlengd, in 
februari stort Aalst zich Immers in het 
karnavalgedruis en dan Is er geen plaats 
meer voor beren In de ajuinstad. 

Mik Stas 

c» Berenbezoek. CC De werf, Molen
straat 51, 9300 Aalst. Toegang 
gratis. Maandag gesloten, info: 
053/76.15.12. 
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krommen en konfiguraties van punten op 
een witte achtergrond - evolueerde nu 
verder weg van de 'materie'. Deze werk
wijze vindt haar hoogtepunt in zijn ge-
konstrueerde objekten in plexi. 
Vantongerloo evolueert tot een maker 
van 'geestelijke gebruiksvoorwerpen', 
waarin logische principes geharmonieerd 
werden met intuïtief aanvoelen. Zijn oeu
vre blijft steeds erg experimenteel. Ge
orges Vantongerloo overleed te Parijs op 
5 november 1965. 

GROTE BETEKENIS 

Samen met kunstenaars als Jozef Peeters, 
Paul Joostens, Victor Servranckx, Joseph 
Lacasse, Flouquet en Felix De Boeck 
behoorde Georges Vantongerloo tot de 
generatie van de eerste abstrakte kun
stenaars in ons land. Doordat zij op
groeiden in de schaduw van de Vlaamse 
expressionisten, genoten zij nooit vol
ledige erkenning. Deze rehabilitatie 
kwam er uiteindelijk slechts na Wereld
oorlog II. 

Van deze hele groep bleeft Vantongerloo 
dan zeker nog de meest „gemargina
liseerde" kunstenaar. Pas nadat de grote 
Zwitserse beeldhouwer Max Bill, tevens 
grote bewonderaar van Vantongerloo, 
een grote retrospektieve expositie over 
onze landgenoot in de Verenigde Staten 
liet rondtoeren (ook in 1981 te Brussel 
getoond), begon er enige kentering te 
komen in de waardering voor Vanton
gerloo. 

Toch blijft dit werk moeilijk toegankelijk 
voor het bredere publiek. Vantongerloo is 
immers bestendig op 'onderzoek' uit. 
Voor velen zal dit werk blijven over
komen als onaf, als labo-voorbereidin
gen. Zijn werk lijkt als het ware meer 
gericht op individuele artistieke bevre
diging dan op brede publieksgericht
heid. 

BESLUIT 

Het beperkte ensemble van vijf essentiële 
werken uit het totale oeuvre van Van
tongerloo in het Brugse Groeningemu
seum is een uitstekende stap naar diepere 
verkenning van deze Vlaamse kunstenaar, 
die zijn artistieke vleugels internationaal 
breed uitspreidde. 

De nieuwe museumgids, een produkt van 
uitgeverij Ludion te Gent en opgenomen 
in de prestigieuze Musea Nostra-reeks 
van het Gemeentekrediet is een volwaar
dig naslagwerk. Het telt 228 bladzijden 
met een overvloed aan perfekte kleu-
renreprodukties en verklarende kunst
historische kommentaar van konservator 
Dirk De Vos. Kortom, een verrijking van 
je persoonlijke kunstbibliotheek! 

Dirk Stappaerts 
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SATERDAG 

AHASVERUS 
„Dieren tegen Milosevic", 
las Ahasverus 

Betogende honden bijten niet 
© 

Philips: geen Super Clubje 
© 
Lierse doet Club Brugge... 
...Lispelen 
© 
Australian Open en... 
...toe? 
© 
Chili tot België: „Tanks you!" 
© 
Een kerstboom met een beetje 
ballen haalt de lente wel! 
© 

Ijsberen ijsberen dan nooit? 

© 
Jongen tot meisje: „Mag 
ik eerst uw pas eens zien?" 

© 
Dehaene tot parlement: 
„Ik volmachten, 
gij kommissies!" 

© 
HopeUjk heeft Van der Eist 
nu een Unker en een rechter 
© 

Het Van Ostaijen-jaar bracht terecht ook 
enkele medestanders van „zot Polleke" in 
beeld. Dat mocht wel, zij vormen een 
generatie die artistiek en politiek een 
sterke invloed heeft gehad op het leven in 
Vlaanderen. Zo kwam Michel Seuphor 
via vraaggesprekken in de belangstelling 
en verschijnen een dezer dagen de me
moires van Wies Moens. Geert Pijnen
burg (°1896) bleef echter buiten de 
schijnwerpers. 

^ V L A A M S PLAKBOEK 

HET MELKHUISJE 

Pijnenburg kon studeren aan het Klein 
Seminarie te Hoogstraten, maar toen 
bleek dat hij geen priester ging worden 
draaide zijn mecenas de geldkraan dicht. 
Pijnenburg moest van school weg en 
begon aan een twaalf-stielentocht die 
hem uiteindelijk achter de toog van Het 
Melkhuisje, een café-restaurant te Heide-
Kalmthout, bracht. Tussendoor ging hij 
zich aan kunsten, politiek en etnische 
problemen interesseren en publiceerde 
onder het pseudoniem Geert Grub, es
says, gedichten en romans. 
Samen met Fernant Berckelaers (Michel 
Seuphor) werkte hij mee aan het ak-
tivistische studententijdschrift Roeland. 
Met o.m. Paul van Ostaijen deelde hij in 
1917 in de Antwerpse St.-Joriskerk pam
fletten uit tegen kardinaal Mercier. Op de 
pamfletten stond de tekst: „Heilige Lut-
gardis, patrones der Dietsche gouwen, 
geef Vlaanderen een Vlaamsche aarts
bisschop!" Dat was natuurlijk voldoende 
om opgepakt te worden en om na de 
wapenstilstand veroordeeld te worden. 
Van Ostaijen week uit naar Berlijn, Grub 
publiceerde 

in tijdschriften als Het Overzicht, Staats-
gevaarlik en Getuigenis. 
Ondertussen had zich een voorval af
gespeeld dat geheim bleef tot Marnix 
Gijsen er eind jaren zestig melding van 
maakte. 
Bij zijn ondervraging in de gevangenis 
(1918) polste de Militaire Veiligheid Pij
nenburg naar het oorlogsgedrag van een 
zekere Marnix Gijsen. Pijnenburg ge
baarde van krommenaas. 

HARTVERWARMEND 

Toen Gijsen in 1968, na een verblijf van 
30 jaar in de VS, naar Vlaanderen te
rugkeerde schreef Pijnenburg hem over 
het voorval: „Ik herinner me best dat 
mijn ondervragende beul u als verdachte 
op 't oog had toen hij mij over uw 
aktivistisch verleden ondervroeg. Ik heb 
toen gezegd dat ik u nooit op een meeting 
of vergadering gezien had, wat nog waar 
was ook. Omdat ik zo onwillig was, 
koelde hij dan ook zijn woede op mij door 
me 'n kwartier lang af te ranselen, als een 
voorloper van de Gestapo." 
Gijsen, door zoveel offerzin getroffen, 

Het geheim van 
Geert Grub 

schreef daarover: „He t is een vreemd 
gevoel, na een halve eeuw, te vernemen 
dat mijn leven een heel andere wending 
had kunnen nemen, indien deze man ja 
had gezegd op de vraag van dat gen
darmloeder. En te horen dat een ka
meraad en strijdmakker om mijnentwege 
geslagen en mishandeld werd. Dat hij het 
een halve eeuw verzweeg, getuigt, om het 
met een plechtig maar gemeend woord te 
zeggen, voor de adel van zijn gemoed en 
stemt mij zeer dankbaar." 
Gijsen schreef deze woorden na de kon
testatie van 1968 en breide volgend slot 
aan zijn verhaal. „De jonge generatie van 
1914-1918 kontesteerde: zij vloog in de 
gevangenis, haar werd de toegang tot de 
universiteiten ontzegd, haar loopbaan 
werd gebroken. De huidige kontestatairs, 
hoe baldadig ze zich ook aanstellen, wor
den door hun eigen hoogleraars toe-
gejuichd. Daarom is het hartverwarmend 
wanneer een stem uit het verre verleden 
bewijst hoe solidair zij waren die in het 
aktivistisch avontuur gemengd zijn ge
weest." 

Omdat Grub tijdens de tweede wereld
oorlog als gestrafte aktivist eerherstel had 

gekregen van de zgn. Bormskommissie 
ontving hij na 1945 geen oorlogsscha
devergoeding voor zijn door vliegende 
bommen getroffen woning. 

GEZOND NATIONALISME 

Onze redaktie bewaarteen brief die Geert 
Grub haar op 9 april 1980 stuurde. 
Onder de titel Gezond Nationalisme 
schreef hij: „Als Vlaams-nationalistisch 
aktivist (1918-1920) die wereldburger 
werd vind ik een nationalisme dat het 
laken (desnoods met geweld) tot zich wil 
trekken ziekelijk." 
Geert Grub had in „een maandblad dat 
vriendschapsbanden onderhouden wil 
onder gewezen getroffenen der repressie 
(1944 tot nu)" gelezen: „Wie met ons 
niet roept ,Vlaanderen eerst' is bij ons niet 
op zijn plaats." 
Grub waarschuwde voor zo'n slogan om
dat niet alles wat Vlaams is ook goed is. 
„Een Vlaams uitbuiter of onderdrukker is 
niet minder verachtenswaardig dan de 
honderden die in alle werelddelen hun 
tronen op lijken vestigen, en moet dus 
aangeklaagd worden als welke schender 
van mensenrechten of folteraars ook." 

Grub schreef deze brief toen het anti-
Egmontkomitee (in koalitie met tradi
tionele partijen) het federaliseringsproces 
had afgebroken, het was ook de tijd 
waarin de slogan ,Eigen volk eerst' ingang 
vond. 
Grub vreesde „... allerlei soorten mis
dadigers die schade over ons volk bren
gen. Dat is overal zo en maakt dat geen 
volk zich 'meerderwaardig' kan heten 
dan welk ander ook." 
Vandaar de oproep voor een gezond 
nationalisme, vanwege een 84-jarige oud-
aktivist. Geert Pijnenburg overleed en
kele maanden later, op 12 juH 1980. 

(mvl) 

„Geen volk 
kan zich 
meerder 
waardig 
heten, dan 
welk ander 
ook." 
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OPGAVE 80 
HORIZONTAAL 
5. Spijs met een juridisch ge-

haite (7) 
6. Die leun je wel geven, maar 

daarom ben je d'r nog niet 
kwijt! (4) 

7. Ze rennen achter a b c aan 
(1,1) 

8. In deze herberg staan 
geen mannen aan de 
toog! (11) 

12. Blinkende bijeenkomst 
voor kunstminnaars (10) 

13. Ook tot ver buiten Enge
land vind je deze aanplak
biljetten (7) 

14. Zo'n bloemige plafond- of 
muurversiering kun je ook 
opje kleren dragen (5) 

15. Driftkop op temperatuur 
(9) 

17. Die weet precies hoe het in 
elkaar steekt (6) 

18. Met kracht een lading op 
haar plaats gebracht (9) 

19. Paar (4) 
20. Van 't opwinden van garen 

kun je de dupe worden! (4) 

N R 
21. Smeten met meetkundige 

figuren (8) 
VERTIKAAL 

1. Er wordt strijd geleverd in 
zulke gebieden (15) 

2. Terwijl ze klanten bedie
nen, beginnen ze een ten-
nlsmatch (12) 

3. Alsje die aantrekt, begin je 
aan een waagstuk! (6, 8) 

4. Haastige hapjes (6) 
6. Naast de plek waar je bent 

(10) 
9. Gedragen lichtbronnen 

(10) 
10. Voor zo'n smeking gaan 

sommige mensen op de 
knieën zitten (5) 

11. 't Stuk op de eerste plaats 
levert profijt op (8) 

16. Haalde gedroogd gewas 
binnen (6) 

18. Beroep dat tevens een 
winkelschap Is (3) 

OPLOSSING OPGAVE 79 

Horizontaai: 5. lichte vorst; 7. 
securiteit, 8. afluisteren; 12. 
ara; 13. dadel; 14. gasten; 15. 

13 
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1 
bioëfnëtjesbehang; 17. U Ed; 
18. lef; 19. Panama. 
Vertikaal: 1. dinsdagavond; 
2. chocolademelk; 3. loot; 4. is 
vier; 6. eerbied; 9. tolken; 10. 
nesthaar; 11. hernia; 12. af
bouw; 14. gebaar; 16. tuf. 
Onze winnaar van deze 
week komt uit 9280 Wieze. 
Jeroen Bosman woont er in 

de Aaistersestraat 47 en 
krijgt er binnenkort zUn 
prijs thuisbezorgd. 
De geie briefkaart met de 
oplossing van opgave 80 
verwachten wij ten laatste 
op maandag 5 februari op 
ons adres: Barrlkadenpiein 
12 te 1000 Brussel. 
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LA SICILIA 
een Vlaamse film van Luc Pien, speelt zich ook al afin een auto 
en is nog onbevredigender. Een Siciliaan, een blond van huis 
weggelopen meisje, een pater en een zwarte bevolken de 
zitplaatsen op een tocht naar naar Sicilië. Te veel boodschap 
over multikultureel samenleven en te weinig film. Erg goeie 
muziek, dat is het enige wat je van deze film moet onthouden, 
maar dan koop je beter de CD. (*) 

THE DAYTRIPPERS 
van Greg Mottola is een subtiele huwelijksklucht gericht op 
twintigers en dertigers. Het is het verhaal van Eliza en Louis die 
een passievol huwelijk hebben. Maar dan vindt Eliza een 

NIEUW IN DE BIOS 

liefdesbrief gericht aan haar echtgenoot en die liegt er helemaal 
niet om. Ze loopt er als de bliksem mee naar ma en pa. Pa heeft 
weinig op te merken, maar ma gaat direkt over tot de aktie. Ze 
neemt de hele familie mee op sleeptouw om Louis te kon-
fronteren met zijn euvele daden. Mottola heeft er een ro-
admovie van gemaakt, want het is een zoektocht met hin
dernissen, en heel wat tijd wordt in de auto doodgemaakt. We 
vernemen de waarheid over Louis' „affaire", maar het is 
duidelijk dat Mottola zich aan het eind had vastgeschreven, en 
dat einde is dan ook weinig bevredigend te noemen. ('**) 

THE FRICHTHENERS 
komt van Nieuw-Zeeland. Het is een film van Peter Jackson 
(die ook het erg bevredigende Heavenly creatures maakte). 
Lach je je in het begin een kriek om de pastiche op het 
bovennatuurlijke, dan is het tweede deel beter, maar net niet 
trillend genoeg. Horror- en speciale effekten-fanaten, die 
meestal nogal erg bevredigend zijn, zullen hier van houden, 
maar voor mij is het een mager beestje. Onverklaarbare 
hartaanvallen, een spookhuis, een massamoord, een pol
tergeist, en Frank die na een traumatische ervaring geesten kan 
zien, zijn de even zovele ingrediënten, maar dan weer net niet 
genoeg hoofdgerecht om er een volledige maaltijd van te 
maken. Slappe koffie. (*) 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P 

Kathleen Turner en 
Michael Douglas In 
The war of the 
Roses, zat. 25 Jan., 
Kanaal 2 om 20u.a5 

^=^' Lichtpunt Onder de titel Fin de siècle: l<an 
televislel<ijl<en üe voiksgezonüheid schaden? praat 
Piet Piryns met kultuursocioloog Rudi Laermans en 
kommunil<atiespecialist Jan van den Buick over de 
maatschappelijke invloed van televisie. Zon. 26 
Jan., TV 2 om 21u.40 

'ïfe=#' The Marrying Man De egoïstische maar 
charmante playboy Alec Baldwin trekt net voor zijn 
huwelijk naar Las Vegas om er afscheid te nemen 
van zijn vrijgezellenbestaan. Hij valt er voor de 
charmes van nachtclubzangeres Kim Basinger, het 
liefje van gangsterbaas Armand Assante. Ameri
kaanse film van Jerry Rees uit 1991, naar een 
scenario van Neil Simon. Maan. 27 Jan., VT4 om 
21U.30 

^=3- Waar gebeurd: A place for Annie Ame
rikaanse TV-film uit 1994 over een gescheiden 
moeder en verpleegster (een schitterende rol van 
Sissy Spacek) die zich ontfermt over een door haar 
natuuriijke moeder veriaten seropositieve en aan 
heroïne verslaafde baby van acht weken. Nadien 
wordt in de studio o.l.v. Lea Van Hoeymissen ge
praat over de adoptie van seropositieve baby's en 
kinderen. Dins. 28 Jan.. TV 1 om 20u.a5 

Over 
Vlaamse televisie 

Net nu de kijkcijfers bij de VRT weer 
beginnen te stijgen, krijgt de Vlaamse 
openbare omroep met een tegenslag te 
kampen. Suksesproducer Bart De Prez 

verlaat immers de gebouwen aan de Rey-
erslaan om zich te gaan nestelen in die van 
VT4. De Prez, die o.a. instond voor 
'Typisch Chris', 'De drie wijzen', 'Het 
swingpaleis' en 'Zo vader, zo zoon' koos -
hoe zou u zelf zijn? - voor het grote geld 
van het voorlopig nog Britse station VT4. 
Daarmee wordt meteen duidelijk waar bij 
de VRT het schoentje zal blijven knellen: 
de privé-sektor kan altijd meer bieden. 
Dat probleem zal moeilijk op te lossen 
zijn: de openbare omroep moet enerzijds 
kijkcijfers halen om het bestede gemeen
schapsgeld te verantwoorden t.o.v. die 
gemeenschap, maar moet anderzijds op-
tornen tegen ondernemingen die pakken 
poen over hebben om hoge(re) kijkcijfers 
aan hun adverteerders aan te bieden. Het 
vermoeden rijst dan ook dat niet alleen 
De Prez, maar ook nog andere VRT-
vedetten de overstap naar Nossegem zul
len maken. Dat alles past in het meer 
Vlaamse profiel dat VT4 zich moet aan
meten, wil het een Vlaams station wor
den. 

Hoelang zal het gros van de VTM-
aandelen nog in Vlaamse handen zijn? 

Hoe Vlaams VTM zal blijven is ove
rigens ook nog maar de vraag. Nu reeds is 
44% van de aandelen in Nederlandse 
handen. De Nederlandse uitgever VNU 
zou nu van zijn deelneming afwillen om
dat het station te weinig winst maakt. Eén 
geïntresseerde koper is er alvast: het pas 
opgerichte CLT-Ufa, een samengaan van 
Compagnie Luxembourgeoise de Télédif-

fusion en de Duitse uitgever Bertelsmann. 

Samen zijn ze nu reeds goed voor een 

jaarlijkse omzet van 100 miljard fr. en 
bezitten ze 19 televisiestations - o.m. de 
KTVs - en 23 radiostations in 10 Eu
ropese landen. Om ingang te vinden op 
de Vlaamse markt zou CLT-Ufa de VTM-
aandelen van VNU willen kopen. Als er 
een barst komt in het front van de andere 
VTM-aandeelhouders {Roularta, De Pers

groep en Concentra) ligt een meerder
heidsaandeel zo voor het grijpen. Daarbij 
moet terdege rekening worden gehouden 
met het feit dat CLT-Ufa naar eigen 
zeggen bereid is om 'honderden mil
joenen raarken' te investeren. 
W Dat de VRT de debatten over An en 
Eefje in de komm'issk-Dutroux recht
streeks zal uitzenden valt niet in goede 
aarde bij Jean-Denis Lejeune, de vader 
van het vermoorde meisje Julie. De man 
meent dat de VRT de hele affaire kom-
munautariseert. De RTBf mocht de de
batten uitzenden op voorwaarde dat dat 
integraal zou gebeuren, de VRT mag nu 
blijkbaar een keuze maken uit de door te 
stralen debatten. Aan de Reyerslaan werd 
één en ander verantwoord door te stellen 
dat het haast onmogelijk was om de 
Franstalige debatten simultaan te ver
talen. Wie al eens naar de debatten op de 
RTBf heeft gekeken weet dat het daar
enboven niet gemakkelijk is om gedu
rende lange tijd naar een simultaanver
taling te luisteren. De VRT zal recht
streekse debatten uitzenden op 27, 28 en 
29 januari en op 3,5 en 7 februari. 

^=J^' Kes Britse film van Ken Loach uit 1969 met 
David Bradley, Colin Weiland en Lynn Perrie. Een 
overtuigend portret van een jongetje dat aanzijn 
benauwende omgeving op school en thuis ont
snapt door zich met hart en ziel aan de africhting 
van een torenvalk te wijden. Woens. 29 Jan., TV 2 
om 20U.10 

J Panorama: Die andere Belgen - coeurs 
CroisésXavierWaterioos en zijn RTBf-kollega Didier 
Delafontaine voerden een enquête uit naar de 
wederzijdse kennis en het kontakt tussen Vla
mingen en Walen. Xavier ging zijn licht opsteken in 
Chimay; Didier nestelde zich een poos in Temse. 
Dond. 30 Jan., TV 1 om 2lu.35 

^=J? American Flyers David Sommers is een 
„wieltjeszuiger". Hij sleept zich door het leven, 
zonder ooit 's een extra inspanning te leveren. Na 
de dood van zijn vader begint hij met z'n oudere 
broer aan een driedaagse trektocht met de fiets. 
Een tocht waarbij hij z'n grenzen telkens oopnieuw 
zal proberen te verleggen. Amerikaanse film van 
John Badham uit 1985, met Kevin Costner, David 
Grant en Rae Dawn Chong. VrU. 31 Jan., Kanaal 2 
om 22U.25 

14 

Sinds de affaire-Dutroux kent de 
strijd tegen het 'zedelijk verval' 
een nieuw élan. Het zijn vooral 
veertigers die wij nu horen ful
mineren tegen alles wat en le
dereen die ook nnaar een beetje 
afwijkt van 'de norm'. Dan mag je 
veronderstellen dat deze nieuwe 
zedenprekers ook In hun jonge 
jaren met de handen boven de 
lakens sliepen. Maar niets Is minder 
waar, tenminste dat blijkt na het 
bekijken van de tweede aflevering 
van 'De jaren '70', een Iets te 
anekdotische reeks over het de
cennium waarin de huidige veer
tigers de tienerjaren amper ont
groeid waren. 
In deze aflevering, die handelde 
over 'het vrije leven' hoorden we 
Paul Muys de volgende kommen-
taar leveren bIj weinig verhullende 
beelden van een naakte vrouw on
der de douche: ,,Elnd jaren '60 
kwam er een eind aan de diep
gewortelde angst voor het lichaam 
en voor sex. Er was nog geen angst 
voor AIDS en enkel In die korte 
tussentijd, de jaren '70, hadden de 
mensen even het gevoel dat alles 

kon en mocht." Later In de af
levering vernamen we dat de jon
geren van toen zich toelegden op 
Histoired'Oen Emanuelle, dat men 
boekjes met standjes kocht en dat 
meisjes reeds lang voor hun hu
welijksnacht ontmaagd werden. 
,,Voor de pubers was het een heer
lijke tijd" vertelde Muys ons nog. 
Ja, dag Jan! De Alexandra Colensen 

dachten dat ze nu wel alles gehad 
hebben kwamen bedrogen uit, dat 
toonde een stukje oude school
televisie duidelijk aan:,,Meisjes wil
len liefde, mannen alleen maar 
geslachtelijk verkeer Zonder voor
spel zou de coïtus puur mannelijk 
egoïsme zijn." Deze vormen van 
door feministen gestuurde her
senspoeling gingen zomaar door 

Hoe het begon 
De Jaren '70, donderdag 16 Januari 1996, TV2 

van deze tijd zullen wel heel goede 
papieren moeten voorleggen om 
ons nog van het tegendeel te over
tuigen. 
Relaties werden toen, zo deed 'De 
jaren '70' ons geloven, aange
knoopt In de platenzaak. Hooguit 5 
minuten later liep het koppel al aan 
elkaar te frunnlken midden op 
straat. Deze ontuchtige beelden 
kwamen bovendien uit het BRTN-
archlef waardoor niet aan hun 
echtheid kan getwijfeld worden. 
Met name de jonge mannen die 

voor 'edukatle'l Ja, hallo! Het zou 
ons benieuwen hoe de MIet Smet
ten en de Rita Mulieren van nu 
zouden reageren, moesten wij 
vandaag de volgende stelling po
neren :,,Vrouwen willen de man op 
alle vlakken overtroeven. Zelfs bIJ 
het geslachtelijk verkeer temperen 
zij op een zeer egoïstische manier 
de natuurlijke mannelijke driften." 
De veertigers van nu moesten een 
voorbeeld nemen aan de heden
daagse jongeren I 

Krik 
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Onvruchtbaar? 
Even na de jaarwisseling konden wij vanuit 
de media vernemen dat Belgische (Eu
ropese') mannen vanaf 2050 onvrucht
baar zouden kunnen zijn Dit tengevolge 
van de snelle daling van de kwaliteit van 
hun sperma 
Door een professor werd er op de beeld
buis aan toegevoegd dat dit te wijten was 
aan luchtvervuiling, maar vooral door het 
gebruik van pesticiden bij het telen van 
voedingsgewassen 

De prof raadde het publiek aan om de 
tuingewassen grondig te reinigen en 
vooral dan bij sla de buitenste bladeren 
weg te nemen Maar met dit laatste zaten 
WIJ dan weer bij de nitraten, waarvan een 
teveel inderdaad schadelijk kan zijni 
WIJ dachten meteen nu komt het Nu zal 
de prof ons vertellen dat wij er toch 
moeten naar streven om geleidelijk aan 
minder chemische pesticiden te gebruiken 
in land- en tuinbouw En die binnen af
zienbare tijd volledig weg te laten Niets 
van dat alles Geen woord daarover En 

toch IS het de dnngende taak van we
tenschappers en verantwoordelijken in dit 
land om de gewasbescherming den/vijze 
op punt te stellen dat die met schadelijk 
meer is voor het milieu, noch voor onze 
eigen gezondheid en die van hen die na 
ons komen 
Nog even dit ons land Is, samen met 
Nederland, de grootste verbruiker van 
pesticiden Het gaat hier om bijna on
gelooflijke veelvouden van de hoeveelheid 
pesticiden die, per ha dan, in andere lan
den gebruikt worden De residus ervan. 

samen met die van hun metabolieten, 
vervullen ons voedsel en ook dat van 
veevoer van de dieren die ons vlees en 
melk leveren 
Terecht wordt gesteld dat onze land- en 
tuinbouwers tot de beste ter wereld be
horen Maar hoe komt het dan toch dat ze 
er met in lukken om groenten en fruit die 
bronnen van gezondheid, schijnbaar met 
meer kunnen telen zonder een onver
antwoord misbruik van de meest giftige 
tot schadelijke pesticiden? 

Rik Dedapper, ceraardsbergen 

^ WEDERWOORD 4 

Spelling 
De lezersbrief van H. Van Ransbeek uit 
Dendermonde (WIJ, 12 dec. '96) en het 
artikel Mislukte spelling door Vic De 
Donder (WIJ, 26 dec. '96) deden mijn 
hart van vreugde opspringen. Want ook 
ik ben het niet eens met de nieuwe 
spelhng die ons wordt opgedrongen. Le
zer Van Ransbeek geeft ons enkele voor
beelden van gebrek aan logische opbouw 
waaraan deze spelling duidelijk lijdt en 
Vic De Donder verwoordt in een notedop 
(zou notendop moeten zijn') waar het 
hem om gaat. De Standaardjoernalist 
schrijft terecht dat een spelling bere
deneerbaar moet zijn en logisch in me
kaar moet zitten zodat ook kinderen deze 
kunnen aanleren en met om de haverklap 
in de woordenlijst moeten duiken. 
Bovendien geeft hij al degenen die met de 
mond de verloedering van onze taal aan
klagen een veeg uit de pan, zij aanvaarden 
dat buitenlandse krachten (persbureaus, 
en voeg daar maar Randstad-Hollanders 
aan toe!) ons zonder schaamte vreemde 
schrijfwijzen opdringen. 
Met lezer Van Ransbeek roep ik de VU-
verkozenen op zich te verweren tegen 
deze verloedering, maar ook om over de 
partijgrenzen heen front te vormen om de 
begane misstappen weer goed te maken. 
Wie begint er mee? 

R Lammens, 
Hofstade 

Feestdag 
Als Jean-Luc Dehaene 11 juli slechts als 
feestdag wil erkennen ter vervanging van 
een bestaande feestdag, stel ik voor om 
van 21 juli een werkdag te maken. 
Die dag valt er voor de Vlamingen im
mers toch mets te vieren, behalve dan 
misschien het begin van de Belgische 
nachtmerrie met de Vlaamse verdrukking 
en de verfransing van Brussel tot gevolg. 

Kristof Agache, 
De Pinte 

Leger uit de tüd? 
Zeker bij kleine landen' Met de huidige 
gesofistikeerde wapens is een derde we
reldoorlog ondenkbaar. Financieel kan 
het ook met meer. Geheel het klassieke 
systeem is struktureel anders geworden. 
De beste oplossing is een snelle inter
nationale macht die direkt inzetbaar is op 
kritieke punten. Die werkt als een soort 
politie Het nadeel aan de UNO-troepen 
IS dat ze door de logge beslissingswijze 
véél te laat ingrijpen De grootste landen 
kunnen samen best het initiatief nemen. 
Zij beschikken over middelen die kleine 
landen met hebben. De kleine kunnen 
dan aanvullend hulp verstrekken of fi

nancieel bijdragen. 

Stellen van preventief te werk te gaan om 
oorlog te vermijden is zeer idealistisch 
maar utopisch. In de werkelijkheid is de 
mens te traag van reaktie. Overal zien we 
dat de problemen pas aangegrepen wor
den als ze zich voordoen (Hier passen we 
dat ook toe!). Altijd te laat! 
De wapenproduktie en -verkoop kunnen 
alleen doelmatig ingedijkt worden als er 
minder landen zich tot de tanden be
wapenen. Beroep doen op de interna
tionale politiemacht bij konflikten die ze 
zelf met de baas kunnen. 
Konflikten geraken met opgelost door 
geweld, maar er is machtsvertoon nodig 
om de partijen rond de tafel te krijgen. En 
waar humanitaire hulp moet gebracht 
worden terwijl men er op schiet, zijn 
gewapende soldaten nodig. Laat ons toch 
realistisch blijven. 

Ons land is zeker met in staat en was het 
nooit om op zijn eentje oorlog te voeren. 
Ekonomisch, kultureel en wegens het 
verlies van mensenlevens met. Het is 
beter van ons vreedzaam te laten over-
rollen. De internationale wereld zal ach
teraf wel reageren en ons bevrijden. Heb
ben ze in het verleden steeds moeten 
doen. Het kan ook zonder half Europa te 
moeten plat bombarderen. Dan pas komt 
de waanzin van het leger aan het licht. 
Een zeer klein goed uitgerust beroeps
leger om de grote landen bij te staan in 
internationale konflikten blijft wel nuttig. 
12 miljard uitgeven om nieuwe mijnen
vegers te bouwen is je reinste onzin. De 
rest mag men versneld afbouwen om het 
geld te gebruiken voor een hypermodern 
klein leger. De overtollige soldaten kun
nen bij de Rijkswacht in dienst om de 
stijgende kriminahteit te bestrijden. De 
vijand valt het land met meer binnen 
maar infiltreert en pleegt dan overvallen 
of inbraken. De „Leopard"-tanks zijn 
ideaal om geldtransporten te bescher
men. 

Laten wij als slot bedenken dat oorlogen 
nooit mogelijk zouden zijn, moest de 
bevolking met meedoen en hun leiders 
voor schut zetten. Waarom miljoenen 
doden als het volstaat van die ene heet-
hoofdige leider het zwijgen op te leggen? 
Een taak voor een „Mission Impossible" 
of „A-Team"? 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Openbare orde 
Minister Di Rupo overtreedt wel degelijk 
de taalwet (zie WIJ nr. 3, 16 januari 
1997). Het dekreet van 19juh 1973 is een 
aanvulling van de wat van 18 juh 1966. 
Het heeft kracht van wet. In dat dekreet 
wordt bepaald dat, voor zover de ex-
ploitatiezetel m het Nederlandse taal

gebied ligt (voorbeelden uit de toehchting 
bij de wettekst), bevelen, mededelingen, 
pubhkaties, dienst- en personeelsverga
deringen, vervolmakingskursussen, enz. 
in het Nederlands moéten plaatsvinden. 
Volgens de rechtsleer moeten zelfs te
lefoongesprekken in het Nederlands, 
voor zover het gaat om gesprekken tussen 
leidinggevenden en ondergeschikten. 
De taalwetgeving is van openbare orde. 

Men mag er dus met van afwijken. Er zijn 
burgerrechtelijke, administratieve en 
strafrechterlijke sankties voorzien. Het 
toezicht op de hele zaak is toevertrouwd 
aan de Vaste Commissie voor Taaltoe-
zicht. 

Ik stel voor dat één of andere VU-ver-
antwoordelijke klacht neerlegt tegen 
Belgacom. 

Jaak Peeters, 
Olen 

Batoetsl 
In de Westerse talen worden aan de stam 
van een woord achtervoegsels gebruikt 
om variaties van de stam uit de drukken, 
bvb stam = mens, met meervoud-ach
tervoegsel: mens-en. In de Afrikaanse 
talen worden echter voorvoegsels ge
bruikt; bvb moe-ntoe = één mens en ba-

ntoe = mensen. Bantoe wil dus mets 
anders zeggen dan mensen. Het is dus een 
flop toen gezegd werd dat een nieuwe 
volksstam was ontdekt: de Bantoel 

Batoetsi zijn dus de Toetst's (mv). Zij 
waren de bezettende macht zowel in 
Oeganda als m Rwanda en Boeroendi. Zij 
overheersten er met een kleine minder
heid de ba-hoetu en de ba-twa, dus de 
Hoetoe's en de Twa's (WIJ, 16 jan. '97). 
De Toetsi's zijn sedert eeuwen mt het 
noorden afgezakt, de Nijl stroomop
waarts zoekende naar de bron, die zo
gezegd in het Albertmeer ligt in Oeganda. 
Zo zijn ze verder afgezakt naar het 
Edwardmeer, vandaar langs de Roeziz-
rivier naar het Kivoemeer en ze waren in 
Oerundi. 

Ze zijn dus een nomadenvolk, ook ge
noemd „mlotiekers" lang en rijzig, en 
met veel ervaring. Daar zij een trekkend 
volk waren, hadden zij geen tijd om aan 
landbouw te doen, zij beschikten echter 
over een belangrijke veestapel. Door hun 
trekkersmentaliteit hadden ze veel ge
leerd onderweg en waren dus verstan
delijk hoogstaander dan de sedentaire 
boeren en jagers die ze ter plaatse aan
troffen. 

Door deze meerwaardigheid, gekoppeld 
aan hun grote gestalte hadden ze vlug de 
politieke macht in handen bij de volken 
waar ze zich neerzetten. Hun chef werd 
zelfs koning genoemd (de Mwami). Zo 
ook in Roeanda en Boeroendi. 
De Duitse, en daarna de Belgische be

zetters stonden aan hun zijde... tot een 
20-tal jaar geleden, onder West-Europese 
druk de demokratie werd opgedrongen 
en verkiezingen werden gehouden. De 
Hoetoe (± 70%) haalden natuurlijk de 
meerderheid. De Twa, met een kleine 5%, 
kwamen voor regeren met in aanmer
king. Maar die demokratische verkie
zingen zinden de Toetsi's natuurlijk met, 
ze moesten onderdoen voor de Hoetoe's 
die ze zolang geregeerd hadden Ze or
ganiseerden zich met hun volksgenoten in 
Oeganda en wilden een staatsgreep om 
terug aan de macht te komen. 
De Belgische overheid moet zich met 
schijnheilig opstellen, ze heeft zoals de 
Duitsers gekoUaboreerd met de Batoetsi 
en hielp hen zelfs aan de eerste uni-
versitairen uit de mandaatgebieden Roe
anda en Oeroendi. 

Daniël Van Hecke, 
Berg 

Ombudsmannen 
Wat federaal resteert neemt soms bizarre 
vormen aan, zoiets als diensten met oc-
topusvangarmen. 

Neem nu die federale ombudsmannen 
(WIJ, 9 jan. '97). Eén voor de Neder
landssprekenden, één voor de frankofie-
len. Federaal. O ja? 

Wie zich o.m. in Vlaams-Brabant, Voeren 
of nog verderop distantieert van het lo
kale taalgebruik kan dus terecht bij die 
begnpsvoUe vertrouwensman. 
En daar gebeurt alles dan, gelukkig, enfin, 
m het Frans. Ook m binnendienst, ook 
voor een privé-bedrijf, respons inkluis. 
Volledig in strijd met de bestuurstaalweg, 
die van 1963, onder het motto: onze 
eigen klanten eerst. 

En hoe meer klanten hoe meer jobs, eigen 
jobs eerst. 

In enige andere ombudsbureaus draait dit 
molentje, deze carrousel, reeds jaren. 
Maar wie maalt hier nog om een taal-
wetsovertredmg, mm of meer? 
„In België overtreedt zelfs de ombuds
man de wet!", zou een Belgenmop kun
nen zijn voor onze noorderburen. 
En waarom geen ombudsman om de 
grondwet, nog eens, aan te passen? Eén? 
Neen, één Frans, één Nederlands. 
Da's pas demokratie. 

Eddie Favoreel, 
Brussel 

PS De redaktie ontvangt graag brieven van lezers 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in De redaktie behoudt zich het recht voor 
bneven in te korten en persklaar te maken Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken 
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De bekroonde foto's 
van 1996 

Enkele weken geleden maakte de Be-
roepsunte voor Foto- en Fdmpers in Belgte 

(BFFB) de winnaars van de persfoto
wedstrijd bekend. Voor de wedstrijd kwa
men 158 inzendingen binnen. De nieuws
waarde blijft één van de belangrijkste 
kritena om een goede persfoto te ver
krijgen. Een goede foto kommuniceert 
vaak meer, beter en sneller dan een uit
gebreid artikel. Aan 'nieuwswaarde' ove
rigens geen gebrek in 1996 Het valt op 
dat de bekroonde foto's zich niet be
perken tot sentimentele of schokkende 
beelden van de afgelopen binnenlandse 
gebeurtenissen Ook is er een eerder 
geringe belangstelling voor buitenlandse 
gebeurtenissen 

De tot dusver traditionele vijf prijzen 
werden dit jaar uitgebreid met een zesde 
Sponsoring van de Kredietbank maakte 
het mogelijk om ook een foto met een 
sterk ludiek karakter met een geldprijs te 
bekronen 

De bekroonde kiekjes zijn 
• 'BRTN-persvoorstelhng' van Gernt 

Op de Beeck, met gekende media-
figuren Herwtg Van Hove en Kurt van 

Eeghem 

• 'Gregory, begrafenis leukemiepatientje 
- Emptinne, 7 maart' van Tony Van 

Galen 

• 'We wanted Take That' van Wtm Van 

Goethem over de wachtende meisjes 
voor het laatste optreden van de im
mens populaire Britse muziekhelden 
van Take That 

• 'Antwerpen, Koning Albert II bezoekt 
Vitamine W op een koude voorjaars
dag' van Ludo Marien 

'Zaventem- leven onder de landings
baan' van Bert Van den Broucke 

'De oppositie eist het ontslag van mi
nister De Clerck' van Dteter Telemans 

Dirk Stappaerts 

De winnende 
foto's zijn -
samen met 
andere 
Inzendingen -
tot ia 
februari te 
bezichtigen In 
de Fernand 
Collln-zaal van 
de Antwerpse 
KB-toren. Elke 
werkdag 
geopend van 
09u. tot 16U. 
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