
Drang 
naar 
vernieuwing 

V andaag, donderdag 13 maart, stelt 
VU-voorzitter en senator Bert 
Anciaux zijn boek,Kinderen van de 

hoop, uitnodiging aan de durvers' aan de 
pers voor. Het komt eind deze week in de 
handel. Het boek is naar een breed publiek, 
naar alle mensen met een ,jong hart' gericht. 
Anciaux houdt niet van intellectualistische 
hoogdraverij. Zijn politieke boodschap is 
begrijpelijk en tegelijk gedurfd. 

Anciaux kroop in de pen omdat de 
regering geen enkel antwoord biedt op de 
angsten, frustraties, bezorgdheid en 
verlangens die bij de bevolking leven. Hij wil 
een oplossing aanreiken voor de huidige 
politiek-maatschappelijke malaise. Hij wil de 
politici én de bevolking wakker schudden. 

Vraag uw gratis 
dialectkaart 

Ziebiz. 16 

Aan de bevolking vraagt hij de politici - met 
alle democratische middelen - eens „goed 
onder hun kont te schoppen." Van de 
politici verwacht hij dat ze uit hun 
partijpolitieke egelstelling treden. Anciaux is 
en blijft overtuigd van het groot gelijk en het 
voortbestaan van de VU. Niemand kan 
ontkennen dat hij gevochten heeft voor de 
VU. Mede dankzij zijn electorale successen, 
zijn koppige houding heeft hij de partij 
nieuwe impulsen gegeven. Hij is er dan ook, 
net als anderen in de partij, de man niet naar 
om het schip tot zinken te brengen, laat 
staan te verlaten. 
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Maar, bij de machtspartijen moeten 
dringend mensen gevonden worden die los 
van partijpolitieke overwegingen de handen 
in elkaar slaan. Daarom doet Anciaux een 
oproep aan alle durvers en wil hij een 
nieuwe beweging opstarten met integere 
politici. Het siert hem dat hij daarbij vanuit 
het algemeen belang denkt. Hij vreest dat 
autoritaire stromingen misbruik zullen 
maken van de angsten en frustraties. 
Daarom moet er iets nieuws groeien, is 
verandering op haar plaats. Gelukkig leven 
we nog in een democratie. Voor het te laat 
is, moet van de democratische spelregels 
gebruik worden gemaakt en ligt 
samenwerking dan ook voor de hand. 

De aantrekkingskracht van Anciaux bij 
het jonge publiek is gekend. Met zijn oproep 
aan de durvers, met zijn drang naar 
vernieuwing daagt hij de ,oude krokodillen' 
uit. Anciaux beseft dat zijn oproep het 
democratisch Vlaams-nationalisme ten goede 
zal komen. Er zijn teveel politiek daklozen. 

(evdc) 

Hoe gelijk is 60/401 

Het ei van Columbus?. 

Een nieuweling in het Vlaams parlement. 
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Eugeen Van Den Broecl< overleden 

Spreel<t u dialect? 

B eleid ontstaat vaker uit crisisbeheer 
dan uit planning." titelde De Stan

daard deze weel< i.v.m. inet stemrecht 
voor migranten. Want wat blijl<t? Eerste 
minister Dehaene grijpt de moord op 
het Marokicaanse meisje Loubna Bena-
issa aan om gemeentelijk stemrecht 
voor migranten bespreekbaar te maken. 
Wij vinden deze verwarring van pro
blemen allesbehalve smaakvol. 
De lezer weet dat ons standpunt aan
gaande het migrantenbeleid genuan
ceerd is. Wij verklaren ons nader. 
Zelfs wie de geschiedenis van de 
Vlaamse gemeenschap maar oppervlak
kig kent weet dat Vlamingen vaak ,,het 
zwarte schaap" van België zijn geweest. 
Gekleineerd, uitgelachen, in een knech
tenrol gedwongen, achteruitgesteld. 
Aan deze minderwaardige positie kon 
slechts een einde komen dankzij men
sen-wetenschappers, kunstenaars, po
litici en anderen - die ons door grote 
inspanningen het gevoel van waardig
heid hebben gegeven. Vlamingen zijn 
niet minder dan andere nationaliteiten, 
maar ook niet meer. 
Ja, wij zijn te vaak en te lang de dupe 
geweest om vandaag niet te beseffen 
hoe pijnlijk het voor mensen moet zijn 
om als minderwaardig te worden uit
gescholden. 
De komst van migranten naar landen 
van de Europese gemeenschap Is vooral 
van economische aard geweest. Zij kwa

men op verzoek van regeringen die 
goedkope, ongeschoolde werkkrachten 
nodig hadden. Deze komst is, als zo vaak 
in een ondoordacht politiek beleid, on
gecontroleerd verlopen. De aanwezig
heid van mensen uit EG-landen leverde 
nauwelijks moeilijkheden op. Het is 
vooral de massale inwijking van gast
arbeiders uit Marokko en Turkije die voor 
problemen zorgt. Deze problemen zijn 

Integreren 
is een 

werkwoord 
niet eenduidig, maar een mengelmoes 
van ongemakken, van onwetendheid, 
van angst en verbeelding. 
De fouten voor deze problematiek lig
gen zowel bij de plaatselijke overheid als 
bij de uitheemse gemeenschappen. Op 
de eerste plaats is er het gebrek aan 
beleid, beginnende bij de niet-afba-
kening van de inwijking. Dit was nooit 
het voorwerp van enige zorg. Het is 
maar veel later, wanneer zich iemand 
afvroeg ,,met hoeveel ze hier nu al wel 

zijn", dat ongerustheid zich meester 
maakte. 
Waar voor Westerse migranten reli
gieuze infrastruktuur geen punt was, 
was deze er voor Noord-Afrikaanse wel 
nodig. Dienaangaande werden door het 
beleid geen maatregelen genomen Het 
belangrijke probleem van de huisvesting 
werd onderschat, zodat er binnen de 
kortste keren getto's ontstonden die tot 
haarden van spanningen uitgroeiden. 
Waar in andere landen de aanwezigheid 
van migranten tot opstanden leidde, 
bleven deze in België uit. Op de rellen in 
de Brusselse gemeenten Vorst en Mo
lenbeek na zijn geen noemenswaardige 
incidenten te melden. Wat niet wil zeg
gen dat,,alles rustig is". 
Het is maar schoorvoetend dat de over
heid heeft Ingezien dat er werk moest 
worden gemaakt van een migranten
beleid. Er waren durvers nodig om de 
eerste stenen voor zo'n beleid te leg
gen. Op dat vlak heeft de Volksunie haar 
bijdrage geleverd, want het was staats
secretaris Vic Anciaux die als een van de 
eersten op het terrein aanwezig was 
Alles wat later gekomen is (o.m, het 
Koninklijk Commissariaat), is uit zijn werk 
gesproten. 
Grote en kleine initiatieven, met veel 
goede wil genomen door autochtonen 
en allochtonen, hebben echter niet 
kunnen voorkomen dat het probleem 
verre van uitgeklaard is. Vooral omdat 

de afstand tussen voor- en tegenstan
ders onoverbrugbaar blijft. Enerzijds 
door zij die volhouden dat de migranten 
de schuld dragen van alles wat fout gaat 
in dit land en dus buiten moeten. En 
anderzijds door zij die beweren dat mi
granten aan geen enkele voorwaarde 
moeten voldoen om b,v. stemrecht op 
gemeentelijk vlak te verwerven. 
De moord op Loubna Benaïssa heeft de 
vraag naar dat stemrecht in een stroom
versnelling gebracht, maar heeft aan de 
voorwaarden om dit recht te verwerven 
niets veranderd. De dood van dit meisje 
heeft niets te maken, noch met het 
probleem van de integratie, noch met 
dat van het stemrecht. Het ts daarom 
zeer betreurenswaardig dat eerste mi
nister Dehaene een nummertje migran
tenstemrecht heeft opgevoerd. Terwijl 
hij sinds jaren de problematiek heeft 
laten waaien, geeft hij nu aan extreme 
voor- en tegenstanders weer eens de 
kans om opbod te plegen. 
Integreren is participeren, is deelnemen 
aan het publieke leven door o,m, de taal 
te spreken van het land waar men 
woont. Integreren is ook het recht ver
werven om te gaan stemmen, wat moet 
samengaan met naturalisatie. 
Om dit mogelijk te maken moeten mi
granten willen en kunnen integreren. 
Vla planning en niet door crisisbeheer, 
zoals dezer dagen nog maar eens werd 
getoond MaurKs Van Liedekerke 



Terroristen? 

Omdat de Koning Boudewijnstichting zijn 
prijs voor Ontwikkelingssamenwerking 
heeft toegekend aan de Braziliaanse 
organisatie 'Boeren Zonder Grond' gaat 
een Belgische economische missie onder 
leiding van prins Filip niet door. De 
Braziliaanse autoriteiten pikken het niet 
dat de prijs naar een 'terroristische 
organisatie' gaat. De onderscheiding, ter 

waarde van 4 miljoen fr., wil de strijd voor 
de verbetering van de rechten van de 
armste landarbeiders steunen. De president 
had de Brazilianen beloofd werk te zullen 
maken van de landhervorming. Voorlopig 
zonder resultaat. De geplande missie, met 
vertegenwoordigers van een 80-tal 
ondernemingen, wordt waarschijnlijk 
definitief uitgesteld. 

Formule 1 
Renault mag dan op dit moment In slechte papieren zitten, de 
Franse autoconstructeur heeft betere tijden gekend Jarenlang 
domineerde hij met het Willlams-team de Formule 1-sport 
Renault leverde het team van o a wereldkampioen Damon Hill en 
rookie Jacques Vllleneuve gratis motoren Kostprijs jaarlijks 3,6 
miljard fr Dat Is vanaf eind dit jaar gedaan „Maar", zo meldde 
Renault-topman Schweitzer in De Morgen van 7 maart, „een 
terugkeer naar de Formule 1 wordt mogelijk zo gauw het de 
onderneming financieel beter gaat " En daaraan, zo is Inmiddels 
duidelijk, wordt gewerkt 
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Het Vlaams Blok krijgt van de 
burgemeester van Temse geen toe
stemming om zijn 1 mel-vlerlng daar 
te houden. Het Blok wilde In Temse, 
gemeente van de ter ziele gegane 
Boelwerf, een actie houden voor 'Werk 
in eigen streek'. Vorig jaar hield de 
extreem-rechtse partij een omstreden 
viering aan het Aalsterse Daens-mo-
nument. 

De correctionele rechtbank van 
Antwerpen veroordeelde een 15-tal 
verkeersagressors tot zware geld
boetes en celstraffen van meerdere 
maanden. Het was de eerste keer dat 
een gehele zitting gewijd werd aan 
verkeersagressie. Alleen de ergste ge
vallen kwamen voor de rechter 

Een goed jaar nadat de Vlaamse 
Dienst voor Buitenlandse Handel een 
'onvoldoende' kreeg, is het nieuwe 
plan voor Export Vlaanderen goed
gekeurd. In eerste instantie zullen er 
Ingrijpende wijzigingen in het perso
neelsstatuut en het premiestelsel 
doorgevoerd worden. Vanaf eind 1998 
zullen Vlaamse ondernemingen moe
ten betalen voor de bijstand die ze van 
de dienst krijgen. 

Door een blunder van de fiscus 
zullen meerdere duizenden gezinnen 
op hun belastingen moeten bijbeta
len. Fouten in de gegevensverwerking 
zorgden ervoor dat zo'n 30.000 men
sen onterecht geen 'bijzondere bij
drage' hebben betaald. Toegift van de 
regering: er hoeven geen verwijlin-
tresten betaald te worden. 

Van Hooi zou dan toch 205 bus
sen mogen leveren voor het Waals 
gewest. Dat besliste de Waalse ver
voersmaatschappij SRWT. De bestelling 
mag pas volgende week worden be
tekend. Verwacht wordt dat EMI, dat 
bussen van Renault ombouwt, de be
slissing voorde rechter zal aanvechten. 
De kostprijs van de EMi-bussen ligt 40% 
hoger dan die van Van Hooi. 

Het Brusselse pariement heeft 
beslist om oud-gewestminister Jean-
Louis Thys (PSC) door te verwijzen naar 
het Hof van Cassatie. Thys wordt ver
dacht van illegale partijfinanciering. 

Uitgeverij Manteau zal worden 
overgenomen door de Antwerpse 
Standaard Uitgeverij. Manteau gaf 
vooral romans uit waaronder die van 
Ward Ruyslinck, Jef Ceeraerts en Jos 
Vandeloo. 
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RENAULT 
De sluiting van Renault-Vilvoorde zwen
gelt het sociaal-economisch debat aan. Er 
worden vragen gesteld over het nut en het 
belang van de Europese Unie. Er wordt 
voortaan zonder schroom gewag gemaakt 
van het ,wild kapitalisme'. Welke taak 
hebben de vakbonden nog, als 3000 
werknemers zonder enige begeleiding, 
laat staan informatie aan de deur worden 
gezet? En moet de econmische actoren 
geen ethische code worden opgelegd? 

OVERHEID 
De invloed van de overheid op het eco
nomisch gebeuren taant zienderogen. 
Verleden week maandag beslisten zowel 
de Vlaamse als de federale regering naar 
de rechtbank te stappen met een klacht 
tegen de Franse Renault-groep. Deze 
heeft immers de ondernemingsraad met 
tijdig ingelicht over de beslissing tot slui
ting. Nochtans verplichten twee Euro
pese richtlijnen de werkgever de werk
nemers eerst te raadplegen. Daarom ook 
verklaarde Europees commissaris Karel 

Van Miert dat Renault m de fout was 
gegaan. 

Toch werd meteen duidelijk dat aan de 
grond van de zaak, de sluiting zelf, met 
veel kan worden gedaan. Dat leidde tot 
algemene consternatie, waarbij ook kerk 
en koning zich met onbetuigd heten. Ook 
de Franse president Jacques Chirac en 
eerste minister Alam Juppé veroordeel
den de handelswijze van Renault-voor-
zitter Louts Schweitzer. De man, voor
heen werkzaam op socialistische kabi
netten, zal zich ook in eigen land moeten 
verantwoorden. Verleden week woens
dag lekte uit dat het Franse Renault-
concern 2.764 banen wil schrappen. Op
merkelijk is dat de vakbonden er wel over 
de plannen werden geïnformeerd. 

GÊNANT 
Is het met gênant dat de dag na de fatale 
beslissing de aandelenkoersen van Re
nault steil de hoogte in sprongen? Het 
bracht voormalig ABW-leider Georges 

Debunne ertoe in een interview met de 
krant De Standaard, verleden week don
derdag, de vloer aan te vegen met de 
,kapitalistische jungle en de dictatuur van 
de nationale banken'. 
In een doordacht opiniestuk schreef Rolf 

Falter in De Standaard van dinsdag jL: 
„Een gefaseerde sluiting van Vilvoorde 
had veel minder de televisie gehaald en 
dus veel minder de koers van het Renault-
aandeel doen stijgen." Falter had het ook 
over de gestrengheid van de Europese 
Commissie die gemakkelijker overheids
steun verleent aan een bedrijf dat dicht is, 
dan aan één in moeilijkheden. 
In zijn opiniestuk brak Falter ook een lans 
voor de inperking van de macht van de 
aandeelhouders. De vakbonden vormen 
immers geen tegenmacht meer. 
Rolf Falter: „De discussie gaat over het 
nemen en afdwingen van verantwoor
delijkheid en macht in bedrijven door 
werknemers die inmiddels allen tot 18 
jaar naar school zijn gegaan. Is het immers 
toeval dat bij het Duitse Volkswagen -
waar de vakbond veel meer in het bedrijf 
is ingegraven - het Renault-scenario twee 
jaar geleden vermeden kon worden met 
grote creativiteit rond arbeidsduurver
mindering en na protest van werkne
mers?" 

ANDRÉ 
TWEEPENNINCKX 
Onlangs verkoos het Vlaams Regionaal 
Comité van de christelijke vakbond ACV 
de 43-jarige André Tweepennicnkx tot 
voorzitter. 
In een interview met de krant De Stan

daard maandag jl. haalde hij bijzonder 
scherp uit naar Wallonië en het Waalse 
ABW Op een ogenblik dat de reactie op 
meerdere recente pijnlijke gebeurtenissen 
in het teken van een ,Belgisch gevoel' 
wordt geplaatst, is dit nogal merkwaardig 
en vooral tegendraads. 
Minder tegendraads is dat het Vlaamse 
ACV daarmee hoe langer hoe duidelijker 
op dezelfde lijn komt te staan als de 
Vlaamse autonomisten. 
Tweepennickx: „In de ABW-statuten 
staat nog altijd als syndicaal ideaal de 
oprichting van een klasseloze maatschap
pij en de verdwijning van het salanaat. 
Met zo'n ideeengoed wordt Wallonië een 
toeristische bezienswaardigheid. Kijk, ik 
ben het eens met de analyse dat de 
Vlaamse socio-economische ontwikke
ling met mag afgeremd worden door een 
regio die er totaal andere economische en 
sociale opvattingen op nahoudt en die 
opvattingen als dictaat aan de rest van het 
land probeert op te leggen. 
De weigering van de Waalse regering om 
te praten over een verlaagde vennoot
schapsbelasting m ruil voor meer jobs, 
heeft kwaad bloed gezet. Die Waalse 
reactie is te verkrampt, te conservatief. Er 
IS blijkbaar met alleen een economie met 
twee snelheden, maar ook een vakbe
weging en een politiek met twee snel
heden." 

RAND 
Fiet Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
aanziet de Rand als behorend tot het 
grootstedelijk gebied Brussel. Daartegen 
kwam reeds heel wat protest op gang. 
Velen vrezen dat de verfransingsdruk in 
de Vlaamse rand rond Brussel zal toe
nemen. Dat bleek ook uit de duizenden 
bezwaarschriften die tegen het Structuur
plan werden ingediend. De bezwaren 
kwamen vooral uit Dilbeek, maar ook uit 
delen van Beersel, Drogenbos, Gnmbe-
gen, Kraainem, Linkebeek, Machelen, 
Sint-Genesius-Rode, Tervuren, Vil
voorde, Wemmei, Wezembeek-Oppem 
en Zaventem. 

Al deze gemeenten staan immers in het 
ontwerp-structuurplan als grootstedelijk 
gebied ingekleurd. De bezwaarschriften 
hebben alleszins indruk gemaakt op 
Vlaams minister van Ruimtelijke Orde
ning Eddy Baldewijns (SP). 
In een gesprek met de kranten Het 

Nieuwsblad/De Gentenaar gaf hij oot
moedig toe dat „De overheid tot nu toe te 
weinig rekening heeft gehouden met de 
specifieke sociale moeilijkheden in de 
Rand rond Brussel. De opstellers van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
hebben de verfransingsdruk uit het oog 
verloren. De Rand verdient een eigen 
ruimtelijk beleid met meer aandacht voor 
de huisvesting van de Vlaamse bevolking 
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Së non è vero... 
Wie geregeld afstemt op een buitenlands ac-
tualiteitenmagazine, of van tijd tot tijd een bui
tenlandse krant in handen neemt, zal vaststellen 
dat België sinds de zaak-Dutroux zowat vogelvrij 
verklaard is. In een land waar kinderen vermoord 
worden en magistraten en politici aan een ernstige 
vorm van selectieve amnesie lijden, kan en mag 
zowat alles, is de algemene trend. „Dus is het ook 
niet onwaarschijnlijk dat in Belgié de eerste men
selijke kloon rondloopt" moeten ze bij de Britse 
krant The Sunday Times gedacht hebben. Het blad 
meldde verkeerdelijk dat een Vilvoords artsen

team reeds in 1993 een mens gekloond had. Het 
zou gaan om een bewuste manipulatie bij een 
kunstmatige bevruchting waaruit later een een
eiige tweeling werd geboren. Het bericht blijkt een 
kwakkel van jewelste. 
Sinds twee Schotse wetenschappers erin geslaagd 
zijn om een schaap te klonen staat ook het klonen 
van mensen weer volop in de belangstelling. Over 
goed twee jaar moet het technisch mogelijk zijn om 
twee identiek gelijke mensen op de wereld te 
zetten. 
Dat wakkert de ethische discussie weer aan en 
weekt nu al felle reacties los van tegenstanders. 
Amerikaans president Clinton weigert geld te laten 

gaan naar projecten die het klonen van mensen 
voor ogen hebben, in Duitsland wordt, daarbij 
verwijzend naar de eigen geschiedenis, een oproep 
gedaan tot een wereldwijd verbod. 
En al opent het klonen van mensen interessante 
perspectieven - waarom met de dubbelganger naar 
het werk laten gaan en zelf rustig thuis blijven? -
ook WIJ kunnen ons achter een verbod scharen. 
Wat immers te denken van twee Dehaenes (Geen 
commentaar. Geen commentaar.), twee Claesen 
(Ik weet het met meer. Ik weet het met meer.) of 
twee De Croos (De kloon ben ik. De kloon ben 
ik.) ? Ook in dit geval geldt dat het origineel nog 
altijd beter is dan de kopie. 
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en voor het beheersen van de verkeers
stroom." 

Toch IS Baldewijns van oordeel dat er 
geen sprake zal zijn van de gevreesde 
uitbreiding van de ,Brusselse ohevlek' 
Om misverstanden te vermijden, zal hij de 
Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Or
dening aansporen een andere naam te 
bedenken voor het gebied waartoe de 
verstedelijkte rand behoort Overigens 
„moet de stadsvlucht vanuit Brussel op 
een andere manier bestreden worden dan 
elders rond grootsteden." 
Baldewijns is evenwel van mening dat „de 
ruimtelijke toekomst van de Rand ook in 
handen ligt van de provincie Vlaams-
Brabant en van de verschillende gemeen
tebesturen die straks het Ruimtelijk Struc
tuurplan verder moeten invullen." 
Herinneren we er tot slot aan dat Brussels 
VU-raadslid Sven Gatz aandringt op ge
sprekken tussen vertegenwoordigers uit 
Vlaams-Brabant en Brussel. 

COMMISSIE-DUTROUX 
De leden van de commissie-Dutroux zijn 
op dit ogenblik ,m conclaaf'. Afgezon
derd van de buitenwereld willen ze hun 
onderzoeksbevindingen in een eindrap
port gieten en de nodige beleidscon
clusies trekken. Vanaf half april zou het 
rapport in de BCamer van Volksverte-
genwoodigers worden besproken. 
Het staat nog met vast of de Commissie 
haar werkzaamheden zal voortzetten 
Vandaag, donderdag 13 maart, zou daar
over een concreet voorstel bij de con
ferentie van voorzitters van de Kamer 
worden ingediend. 

Vooral de mogelijke bescherming die zo
wel Dutroux als Nihoul zouden genoten 
hebben is nog met uitgeklaard. Boven
dien zou de Commissie ook nog getuigen 
kunnen horen over de zaak-Loubna Be-
nai'ssa. 

POLITIE 
De vooralsnog laatste getuigen die de 
Commissie heeft aanhoord waren mi
nister van Bmnelandse Zaken Johan 

Vande Lanotte (SP) en minister van Jus
titie Stefaan De Clerck (CVP). Daaniit 
bleek alvast dat beide ministers het niet 
eens zijn over de op til zijnde hervorming 
van de pohtiestructuur. 
Zo IS Vande Lanotte geenszins gewonnen 
voor het opstarten van een criminele 
eenheidspohtie waarin zowel de BOB van 
de rijkswacht als de brigades van de 
gerechtelijke politie zouden opgaan. 
VU-kamerlid Geert Bourgeois probeerde 
daarom de mening van Stefaan de Clerck 
te weten te komen. De Clerck hield zich 
echter op de oppervlakte. Het is nochtans 
een publiek geheim dat de CVP met 
gediend is met de wijze waarop de SP de 
pohtiestructuren heeft uitgetekend. De 

SP kon met enkel haar partijpohtieke 
invloed op de politiediensten vergroten, 
maar zorgde er ook voor dat de po
litiediensten een modern en machtig ap
paraat werden, terwijl de gerechtelijke 
wereld hopeloos ten achter blijft. 

BLOK 
Het Vlaams Blok zal niet langer deel
nemen aan het overleg over een Nieuwe 
Politieke Cultuur (NPC) in het Vlaams 
parlement. 

Op 6 februari kwam het tot een re-
gehechte aanvaring tussen parlements- | 
voorzitter Norbert De Batselter (SP) en de I 
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fractievoorzitter van het Vlaams Blok 
Filtp De Winter Vooraleer de bespre-
bngen over de NPC aanvatten, eiste 
Dewinter dat alle Vlaamse partijen de PS 
zouden veroordelen 

Daarop ontspon zich een urenlange dis
cussie tussen vooral de SP en het Vlaams 
Blok Toen Dewinter bakzeilde haalde, 
verhet hij de onderhandelingen en zei 
terug te komen bij de volgende bijeen
komst op 13 maart. 

Daarvan heeft hij nu afgezien Het Blok 
wil met langer „collaboreren met het 
regime " Vraag is over welk regime het 
Blok het heeft. 

, e monarchie heeft de mond vol van 
verantwoordelijkheid, sereniteit en 

eerlijkheid. Daarbij laat ze niet na om de politici met de 
regelmaat van de klok op de vingers te tikken. Als het Hof 
zelf verantwoording moet afleggen, zoals in de Rwanda-

commissie, laat het echter verstek gaan. 

Een dubbelzinnige 

Reeds van by de aanvang liep het enigszins 
mis met de commissie-Rwanda in de Se
naat De commissieleden die naar de oor
zaken van de dood van de 10 para's en de 
nadien uitgebroken genocide peilen, mo
gen geen getuigen onder ede verhoren 
Op aanvraag van de CVP kunnen ze daar
door met met elkaar worden geconfron 
teerd Dat één van de toenmalige hoofd
rolspelers, Leo Delcroix. in het bureau van 
de Senaat zitting heeft en aldus de spel
regels mocht bepalen heeft de wenk
brauwen van velen doen fronsen , in wat 
voor land leven we eigenlijk?", vroeg éen 
van de verbolgen weduwen zich af We 
leven in een land waar niet enkel de PS, 
maar ook de CVP heel wat te verbergen 
heeft 
Ook de monarchie houdt het poQe liever 
gedekt Zo vroeg een aantal leden van de 
speciale commissie, waaronder Bert An-
claux, enkele persoonlijke medewerkers 
van koning Albert 11 te ondervragen 
Daarop werden twee grondwetspecialis-
ten opgetrommeld in een advies van met 
minder dan 10 biz oordeelden de .spe
cialisten' dat de kroon met kan worden 
ontbloot Daarom moesten de koninklijke 
medewerkers huis houden Het advies 
had nochtans weinig onn het Itjf Er werd 
hoofdzakelijk verwezen naar het .ge

woonterecht' Het enige zogezegd door
slaggevende argument dat de rechtsge
leerden konden aanhalen was dat de ko 
ning onschendbaar is Die onschendbaar
heid zorgt ervoor dat hij onverantwoor
delijk IS Zijn daden worden immers altijd 
door de minister gedekt en dus is de 
regering verantwoordelijk 
Wat de constitutionalisten er met bij ver
telden is dat de onschendbaarheid van de 
koning ook een neutrale houding vereist 
Het is precies opdat de monarchie boven 
de partijtegenstellingen heen zou han 
delen, dat de onschendbaarheid werd 
Ingevoerd Ovengens wou de grondwet
gever met de onschendbaarheid ook de 
bemoeienissen van het Hof tegengaan 
Aangezien de regenng verantwoordelijk 
IS, moet met het Hof, maar wel de politici 
beslissen 
De Belgische monarchie heeft zich daar 
weinig aan gelaten Vooral de buiten
landse politiek werd als een persoonlijk 
terrein beschouwd Dat was gedurende 
de Rwanda-crisis niet anders Zowel de 
telexen van de Belgische ambassadeur in 
Kigali als de informatienota's van de mi
litaire inlichtingendiensten werden sys
tematisch aan het Hof overgemaakt 
in de commissie kwam de toenmalige 
eerste minister Wilfried Martens sierte\ter\ 

dat hij In 1990 geen weet had van een 
nochtans belangrijke brief van de Staats
veiligheid De koning zal wei op de hoogte 
zijn geweest Diezelfde penode overigens, 
in oktober 1990, vraeg koning Boudewijn 
in een brief aan de regering expliciete 
steun voor het Habyanmana-regime Op 3 
oktober 1990 werd de Rwandese pre
sident op het paleis ontvangen De dag 
daarop heeft de regenng munitie en 
para's naar Rwanda gestuurd Op 5 ok
tober kwamen de para's in Rwanda aan 
Wie heeft dat t^esllsf De regering? Werd 
de koning gedekt' Was hij neutraal? Werd 
de regenng door het Hof buiten spel 
gezet? 

Terecht merkte Bert Anciaux in de speciale 
commissie op dat het toch eigenaardig is 
dat munitie werd geleverd, vlak voor de 
nieuwe wet op de wapenlevenngen tot 
stand kwam Als men bovendien weet dat 
Habyanmana de mensenrechten met res
pecteerde, reeds in 1990 besloot de et
nische conflicten aan te wakkeren en 
bovendien met de geleverde munitie op
dracht gaf de Tutsi's aan te vallen dan 
mag alleszins de invloed van het Hof met 
over het hoofd worden gezien 
Bedenkelijk daarbij is dat slechts enkele 
politici en een paar journalisten vragen 
durven stellen over de rol van het Hof 
Deze schroom toont aan dat de macht van 
de monarchie tot ver buiten de muren van 
l^ken reikt Een machtspositie die verder 
wordt aangedikt door de recente pijnlijke 
gebeurtenissen De monarchie slaat op 
een bedenkelijke wijze munt uit de Du
troux- en andere affaires Bijna geruisloos 
neemt ze de taak van de politici over in de 
plaats van het parlement dient het Hof 
zich aan als de behoeder en de bescherm
heervan het volk Intussen leest de koning 
de politici flink de levieten, terwijl het Hof 
zelf geen verantwoording wil afleggen in 
een maatschappij waarin nagenoeg alle 
politici corruptie wordt verweten. Is dit 
een op zijn minst merkwaardige evolutie 
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stof tot spreken 
VU-kamerlid Bourgeois stelde meerdere 
vragen aan de CVP-ministers over het 
voornemen van hun partij om de zgn. 
'onderzeeërs' op hun kabinetten te doen 
zinken. Die 'onderzeeërs' zijn 
cabinettards die 'feitelijk geheel of ten 
dele voor de partij werkten of de 
belangen van een regio behartigden'. De 
CVP zou hen voor de keuze stellen: ofwel 

voor het kabinet werken ofwel voor de 
partij. Een voornemen richting NPC: 
strikt genomen dienen 
kabinetsmedewerkers immers voor de 

gemeenschap te werken, niet voor de 
partij. Uit het antwoord van De Clerck 
halen we één merkwaardige passage: 
„ Uiteraard zijn ministers meer bevraagd 
vanuit hun eigen streek." Hoezo 
'uiteraard'? Wordt Karel Pinxten 
'uiteraard' meer benaderd door 
Limburgse landbouwers? Miet Smet 
'uiteraard' meer door Oost-Vlaamse 
werklozen f 

4 

^ W E T S T R A A T ^ 

U it tal van voorbeelden blijkt dat de Belgische 
staat de tewerkstellingskansen van de 

Vlamingen beknot. Stilaan groeit daardoor de 
overtuiging dat het federale principe niet langer 

kan worden aangehouden. Dat blijkt uit de 
nneerdere voorstellen die de 60/40 verhouding 

willen herstellen. Een overzicht. 

r •• ik 

Het meerderheids- iJj] 
principe herdacht De tewerkstellingskansen van de Vlamingen worden beknot: in Vlaanderen zelf, 

in Brussel en op het federale niveau. Daardoor groeit de overtuiging dat tiet 
federale gelijkheidsprincipe niet langer kan worden aangehouden. 

Met de staatshervorming van 1970 werd 
een aantal grondwetsbepalingen inge
voerd om te voorkomen dat de Vlaamse 
meerderheid haar wil zou opleggen aan 
de Franstalige minderheid. Onder meer 
door de paritaire ministerraad en de 
grendelgrondwet werd de Vlaamse meer
derheid aan banden gelegd. Daartegen
over werd het principe van de tweeledige 
gemeenschapsvorming ingeleid. 
Voor de aanhangers van de meerder
heidsstrategie binnen de unitaire staat - de 
zogenaamde Van Cauwelaert-strategie -
hield de staatshervorming van 1970 een 
ware schok in. Sommigen onder hen 
gingen daarom voor eens en voor altijd de 

provincialistische, dietse of onafhanke
lijke weg op. 

Het democratisch Vlaams-nationalisme 
was van meet af aan gewonnen voor het 
tweeledig federalisme. In principe be
streed de VU dan ook de Van Cauwelaert-
visie omdat ze in het behoud van de 
unitaire staat voorzag en dus geen struc
turele Vlaamse natievorming toeliet. Dat 
nam echter niet weg dat de VU de be
langen van de meerderheid, de Vlamin
gen, door de Belgische staat wou laten 
respeaeren. Immers, zolang geen vol
waardig federalisme tot stand kwam, was 
dat respect van het allergrootste belang. 
Precies het onvolkomen federalisme ken

merkte de staatshervorming van 1970. 
Daarom trok ook de VU tegen deze 
staatshervorming fel van leer. Tegenover 
de overbescherming van de Franstaligen 
werd aan de Vlamingen geen uitgebreide 
autonomie verleend. Bovendien werd de 
Franstalige minderheid op nationaal vlak 
beschermd, maar bleef het probleem 
Brussel en de rand in de koelkast steken. 

HERHALING 

De VU kon niet anders, zoals Willy 

Knijpers onlangs opmerkte, dan de flu
welen federale revolutie inzetten. Toch 
blijft het huidige federale model heel wat 
tekortkomingen vertonen. Meer nog, het 

Het aspect rechtvaardigheid 
VU-kamerlid Fons Borginon diende on
langs een wetsvoorstel in om de 50/50 
verhouding in de ministeries van Bui
tenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking te vervan
gen door de 60/40 verhouding. 
De wetgever motiveerde de huidige ge
lijke verdeling van betrekkingen voor de 
drie ministeries als volgt: „in het ver
dedigen van de Belgische Buitenlandse 
belangen zijn de twee taalgebelden even 
belangrijk/' 
Dit argument, zo stelt Borginon gaat niet 
langer op. „De pariteit was een gevolg van 
de fundamentele achterstelling van de 
Nederlandstallgen op het moment dat de 
wet tot stand kwam. De Nederlandsta
llgen wilden de zekerheid dat geen enkele 
minister de Vlamingen in een minder
heidspositie zou plaatsen. Dat taalgebie
den even belangrijk zijn voor buitenlandse 
aangelegenheden Is een drogreden die 
achteraf werd verzonnen," 
Bovendien, zo meent Borginon, zouden 
taaiverhoudingen In feite een dubbel doel 
moeten nastreven: de vrijwaring van de 

Fons Borginon: „De ongelijke kansen om 
een loopbaan in de diplomatieke diensten 

aan te vangen zijn strijdig met het 
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel." 

behoeften van de dienst en rechtvaardige 
loopbaanmogelijkheden voor ambtena
ren van de beide taalrollen. De huidige 

regeling houdt echter enkel rekening met 
het eerste doel, niet met het tweede. Het 
aspect rechtvaardigheid, aldus Borginon, 
vereist dat de jobs volgens bevolkings
cijfers verdeeld worden. Overigens zijn de 
examennormen voor Franstalige kandi
daten per definitie minder streng dan 
voor Nederlandstalige kandidaten. Er zijn 
immers meer Nederlandstalige dan Frans
talige kandidaten voor evenveel plaatsen. 
Borginon maakt zich sterk dat die on
gelijke kansen om een loopbaan in de 
diplomatieke diensten aan te vangen, 
strijdig zijn met het grondwettelijk ge
lijkheidsbeginsel. Komt daar nog bij dat 
het de Vlaamse bedrijven zijn die het 
leeuwendeel van de export op zich ne
men. Indien men met die economische 
inbreng rekening houdt, zou zelfs een 
taaiverhouding van 2/3 tegenover 1/3 
mogen gelden. 

Kortom, op basis van deze onomstotelijke 
feiten moet de 50/50 verhouding ver
vangen worden door de 60/40 verhou
ding. 

(evdc) 

,bedrogen gevoel' dat zo kenmerkend 
was voor de jaren 1970, lijkt zich te 
herhalen. Daar zijn verschillende redenen 
voor. In Brussel en vooral de rand krijgt 
het verfransingsproces nieuwe kansen. 
Het Belgisch niveau weigert fundamen
tele sociaal-economische en andere be
voegdheden over te hevelen. En de hui
dige communautaire scheeftrekkingen 
worden geenszins rechtgezet. Dit alles 
leidt er toe dat de tewerkstelUingskansen 
van de Vlamingen worden beknot: in 
Vlaanderen zelf, in Brussel én op het 
federale niveau. 

Vandaar dat zowel vanuit Vlaamse be
roepskringen als door VU-mandatarissen 
meerdere initiatieven worden onderno
men om een ,inhaaloperatie' af te dwin
gen. Doorheen die initiatieven loopt een 
rode draad. Zolang de Vlaamse gemeen
schap niet over bevoegdheden als Bui
tenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking, Justitie, 
Gezondheidszorgen en Tewerkstelling 
beschikt én zolang de scheeftrekkingen 
aanhouden, moet op federaal vlak min
stens de 60/40 regel ingevoerd worden. 
Dat betekent dat in de federale instel
lingen de Vlamingen 60% en de Frans
taligen 40% van de vooziene jobs moeten 
verkrijgen. Ook in Brussel moeten de 
verhoudingen worden aangepast. Fede
rale beslissingen die de tewerkstellings-
mogelijkheden in Vlaanderen indammen, 
moeten weggewerkt worden. 

FEDERAAL 

Naast het wetsvoorstel van VU-kamerlid 
Fons Borginon (zie kader), is er het voor
stel van VU-kamerlid Geert Bourgeois. 

Hij wil het aantal raadsheren en leden van 
het parket op 60/40 brengen. Bourgeois 
baseert zich niet enkel op de bevol
kingscijfers, maar ook op het aantal in
geleide rechtszaken. Overigens gewaagt 
Bourgeois van een aanstootgevende ach
terstand in de behandeling van zaken met 
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het Nederlands als de taal van de rechts
pleging. Het kamerlid rekende uit dat 
m.b.t. strafrechtpleging er eind 1996 144 
niet behandelde Franstalige (F) zaken 
opdoken, tegenover liefst 772 niet be
handelde Nederlandstalige (N) zaken. 
Voor niet-strafzaken bedraagt de relatie 
330 F. tegenover 877 N. 
Bourgeois weet zich in zijn eis gesteund 
door de Vlaamse Juristen Vereniging die 
sinds jaar en dag de afschaffing van de 
pariteit eist. Onlangs bereikte ons het 
bericht dat ook de Vlaamse advocaten-
stagiars met toenemende ergenis tegen de 
communautaire scheeftrekkingen aankij
ken. In de Balieberichten, het maandelijks 
blad van de Orde van Advocaten van de 
Balie van Hasselt, vermeldt stafhouder 
Guido Fissette het veheugend feit dat 
onlangs de staatssubsidies voor de sta-
giars werden verhoogd. Maar, wat blijkt? 
Voorlopige cijfers wijzen uit dat de Frans-
taligen met 55% van de pot gaan lopen. 
Indien met uitgaat van de logische 60/40 
verdeling, dan houdt dit een onverant
woorde transfer van meer dan 100 mil
joen fr. in... 

BRUSSEL 
Ook vanuit Brussel worden alarmerende 
signalen uitgezonden. Zo heeft het Ver

bond van het Vlaams Overheidspersoneel 

een aantal bedenkingen bij het onlangs 
door de Brusselse taalgroepen afgesloten 
,Hoffelijkheidsakkoord'. 
Dat akkoord bepaalt dat bij de aan
werving van contractuelen en tijdelijken 
door de Brusselse gemeenten en 
OCMWs de tweetaligheidsvoorwaarde 
zal worden nagekomen. Eigenlijk beves
tigt het akkoord de vroeger wettelijk 
voorziene tweetaligheid, dat nadien door 
de Franstaligen werd omzeild. 
„Dat de wet voortaan zal toegepast wor
den, is positief", zo stelt het Verbond. 
„Maar, er wordt meteen ook de spons 
geveegd over de duizenden onwettige 
aanwervingen in het verleden." Koren op 
de molen is dat de federale en gewes
telijke diensten die in Brussel zijn ge
vestigd, bij de aanwerving van contrac
tuelen niet eens de taalwet naleven. „Zo
gezegd", zo beweert het Verbond, „om
dat men geen tweetaligen vindt, terwijl 
mer er geen wil vinden. Bovendien liggen 
de aan de tweetaligen toegekende taal-
premies belachelijk laag." 
Deze kritische geluiden bewijzen dat men 
bijzonder alert moet zijn om de aan
houdende communautaire scheeftrekkin
gen te ontdekken. Dat kwam ook tot 
uiting toen Vlaams VU-volksvertegen-
woordiger Etienne Van Vaerenberg on
langs vragen stelde over de zogenaamde 
aanmoedigingspremies voor arbeidsher
verdeling. In navolging van deze door de 

Intergoevernementele Conferentie aan
bevolen premies, besloot de Vlaamse re
gering daar geld voor vrij te maken. Zo 
zou in Vlaanderen iedereen en dus ook de 
Waalse en Brusselse werknemers beloo-
ond worden indien zij kiezen voor ar
beidsherverdeling. Vlamingen werkend 
in hun hoofdstad, daarentegen, vallen 
niet onder deze regeling. 
Van Vaerenberg: „Het gaat hier nochtans 
over veel mensen en grote bedrijven met 
Nederlandstalige werknemers." 

VLAANDEREN 
Dat ook de Vlamingen in Vlaanderen met 
communautaire wanverhoudingen te 
kampen krijgen, is wel bijzonder hila
risch. Dat deze wanverhouding vandoen 
heeft met gezondheidszorg - een materie 
die aan de gemeenschappen zou moeten 
toegewezen worden - is des te erger. Zo 
heeft de federale regering besHst dat 
vanaf volgend academiejaar de toelatings
proef voor kandidaat-studenten genees
kunde wordt ingevoerd. In feite komt 
deze proef op een vestigingswet neer, 
want, zo beoogt de federale plannings
commissie, in het jaar 2006 zouden nog 
slechts 600 studenten mogen afstuderen. 

Van die 600 zouden er zich 60% Vla
mingen en 40% Franstaligen mogen ,ves-
tigen': 360 Vlaamse artsen, 240 Frans
talige artsen. 

Het huidige ongelijke artsenaanbod in de 
verschillende gewesten is echter danig 
wansmakelijk, dat de voorziene 60/40 
verhouding niet opgaat. Op dit ogenblik 
is er in Vlaanderen één arts op iets minder 
dan 400 inwoners werkzaam, In Wallonië 
één op 300 én in Brussel één op 200. Het 
ongelijke artsenaanbod is voornamelijk 
het gevolg van niet objectiveerbare ver
schillen in medische comsumptie en ziek
teverzekering. Dat de federale ministers 
Marcel CoUa (SP) en Magda de Galan 
(PS) daarmee geen rekening willen hou
den, is een kaakslag voor de Vlamingen. 
De voorziene 60/40 verhouding beknot 
andermaal de Vlaamse tewerkstellings
kansen. Meer nog, ze houdt de beruchte 
transfers in stand en ,bestraft' de zuiniger 
wijze waarop men in Vlaanderen met 

medische consummptie omgaat. 
Vandaar dat eigenlijk een 60/35 ver
houding zou moeten gelden. Terecht 
merkte Vlaams parlementslid Chris Van-

denbrouke op: „Eerst en vooral heeft 
men geen oog voor het huidige wan
smakelijke en onobjectiveerbare arsten-
aanbod. Bovendien weigert men rekening 
te houden met toekomstige behoeften in 
Vlaanderen: de voorziene immense ver
oudering en de daartoe aangepaste me
dische cultuur zoals de noodzaak aan 
eerstelijnszorg." 

Ootmoedig gaf Vlaams minister van On
derwijs Luc Van den Bossche (SP) toe dat 
hij zich door zijn federale partijgenoten 
„in zijn hemd had laten zetten." 
Hij zal dan ook het probleem op de 
volgende planningscommissie aankaar
ten en voorstellen om de regeling te 
veranderen. Spijtig genoeg brengt niet 
elke Vlaamse excellentie die moed op... 

(evdc) 

De federale 
regering 
weigert 
relcening te 
houden met 
de 
toeicomstige 
medische 
behoeften in 
Viaanderen. 

„Omega-DHA. Het ei met een hart voor je 
gezondheid". Onder deze hoofding wordt 
„het ei met de meeste poly-onverzadlgde 
vetzuren" de verbruii<er handig aanbevolen. 
Deze eieren zouden „het vetgehalte en de 
cholesterol in het bloed beheersen" Deze 
nieuwe verse eieren zijn zo buitengewoon 
gezond omdat de legl<ippen gevoederd wor
den met voedsel waaraan zeealgen werden 
toegevoegd. Zo simpel is dat! 
En de slimme folder besluit- „Eet er gerust 
meervan, voor uw gezondheid mag het." 

GEHEIM? 
Reeds eerder wou men ons vanuit de gang
bare kippenhouderij vertellen dat het eten van 
eieren goed zou zijn om de cholesterol-ver-
houdlng in ons lichaam beter te beheersen 
Dat dan tegenovergesteld met wat medici en 
para-medici ons steeds hebben voorgehou
den. 
Thans is er een nieuwere versie- „Eet meer 
Omega-eitjes, want die leveren een belangrijke 
bijdrage om onze gezondheid in evenwicht te 
houden". 
Het geheim van dit mirakel? De voeding van 
onze leghennen wordt gewoon verrijkt met 
koudwateralgen, die uitermate rijk zijn aan 
Omega - 5DHA. En zo bekomt men „volkomen 
natuurlijke, supergezonde" Omega-eitjes.. 
Is dat wel juist? Aan dat „volkomen natuurlijke 
en supergezonde" zullen wij maar niet te 
zwaar tillen. Tenslotte blijven die Omega-kip
pen even benepen op enkele vierkante de
cimeter in hun batterijen zitten en krijgen zij 
verder dezelfde voeding als voorheen. Op de 
zeewieralgen na, uiteraard. Deze basisvoeding 
zal zeker en vast niet bestaan uit biologisch 
geteelde granen. 

^ El ZO NA # 

Toegegeven, wanneer wij zouden moeten kie
zen tussen gewone eieren of Omega-eitjes, 
zouden wij grif deze laatste verkiezen. Hoewel, 
ze kosten dubbel zoveel als de gewone eieren 
en dat is dan weer dezelfde prijs als die van 
eieren van kippen van blo-telers, die niet enkel 
de ganse dag vrij rondlopen en scharrelen, 
maar bovendien met bio-geteelde granen ge
voederd worden. 
Verwarrend is ook dat het om de in de bio-
middens al te goed en gunstig gekende zee
algen gaat Deze worden in de bio-land en -

met chemische meststoffen en andere hulp
middelen, of bestoven én bespoten werden 
met het ganse areaal giftige tot zeer scha
delijke pesticiden, waaronder in deze verlichte 
tijden schijnbaar mets behoorlijks zou kunnen 
geteeld worden. 
Nog een pluspunt de mest van die kippen 
bevat dan ook weer Omega-DHA en alles wat 
ermee bemest wordt ook al. 
Dit wordt werkelijk een grandioze kolder! 
Wij kunnen nog een stap verder gaan, en dan 
komen wij aan mest- en melkvee, waarvan de 
productie weer met dezelfde publiciteit en de 
nodige supertatieven de verbruiker als het 
ware opgedrongen wordt. Dat alles in naam 

Mirakel of kolder? 
tuinbouw niet enkel aangewend voor de bo
dem, maar fruit en groenten worden ook nog 
geregeld bespoten met zeewierextracten Dit 
komt eigenlijk sympatlek over wanneer men, 
om de afzet van eieren te bevorderen, daar 
een barnumreklame - met als inzet de eigen 
gezondheid - rond opbouwt. 

MISLEIDING 

Wanneer men dan verder op dit stramien gaat 
broderen, dan kunnen alle groenten en fruit, 
wanneer de bodem verbeterd werd met zee-
wierkalk en de gewassen af en toe bespoten 
werden met zeewierextracten van 1 tot 2% 
Omega-fruit en -groenten genoemd worden 
Dit ongeacht of ze al dan met bemest werden 

van zijn inderdaad sacrosante gezondheid... 
Wij hebben er mets op tegen dat zeealgen 
verantwoord aan dierenvoeding worden toe
gevoegd omdat hiermee trouwens ook de 
menselijke voeding verrijkt wordt. Tot op he
den zien wij in de natuurwinkels die bar-
numpubliciteit niet Het Is dan ook ongewenst 
dat men mensen zou aansporen om zonder 
doktersadvies Ineens veel meer eieren te gaan 
verbruiken dan voorheen, omdat de voeding 
van kippen eenzijdig zou verbeterd worden 
met zeealgen. 

Anne Wlllekens 
Rik Dedapper 

c& De Omega-DHA-eleren zUn een product 
van Ovofood NV (uit Hertc-oe-staa); be-
horenae tot de Aveve-groep (Boeren
bond). 
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De minister wist het niet 
VU-kamerlid Hugo Olaerts interpelleerde de mi
nister van Vervoer Michel Daerden (PS) over de 
geplande dienstregeling van de NMBS voor 1998. 
Olaerts had het daarbij over de catastrofale ge
volgen voor het treinaanbod in de Kempen en 
Limburg. 
De minister wist niet goed w^at hij moest ant
woorden. Hij benadrukte dat de grote infrastruc
tuurwerken die vanaf 1998 uitgevoerd worden, het 
binnenlands treinverkeer ten goede zullen komen. 

Zo zou Hasselt twee maal per uur een verbinding 
met Brussel hebben. De reistijd zou na de werken 
ingekort worden. Tongeren en Genk zouden tij
dens de piekuren beter bediend worden dan van
daag. In één adem voegde de minister daaraan toe 
dat de geplande werken eveneens „grote storingen 
met zich mee zullen brengen." 
„Wat bedoelt u eigenlijk met grote storingen?", 
vroeg Olaerts zich af, „ wat moeten we bovendien 
verstaan onder beter bediend worden? En hoe zit 
het met de ontsluiting met het Maasland?" 
De minister was uit zij lood geslagen, danste om de 

hete brij heen en van het Maasland had hij nog niet 
gehoord: „We moeten constructief te werk gaan. 
Bij elk contact dat ik met de NMBS heb gehad, heb 
ik steeds de problematiek van Limburg aangekaart. 
De NMBS neemt maatregelen om de ongemakken 
te verkleinen. Ik sta open voor elke suggestie." 
Met zijn interpellatie schudde Olaerts de CVP-
kamerleden wakker. Zij willen dat de NMBS-
directie zich in het parlement komt verantwoorden 
voor de nieuwe dienstregelingsplannen. In de 
dossierkennis van de minister hebben ze blijkbaar 
geen vertrouwen meer. 

é 
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In de kommissie Staatsiiervorming van liet Vlaams 
parlement bereil<ten aile partijen beiialve Agaiev 
een consensus over de defederalisering van de 

gezondheidszorgen en de l<inderbijslagen. De 
VLD'er André Denys zorgde niettemin voor de anti

climax toen liij een resolutie in de plenaire 
vergadering eiste. 

iedere zin werd 
zorgvuldig 
afgewogen 

Op donderdag 6 maart nodigde de voor
zitter van de commissie Staatshervorming 
Johan Sauwens de pers uit. Hij was er vast 
van overtuigd dat de partijen een ver
gelijk zouden vinden over de defede
ralisering van de gezondheidszorgen en 
de Icinderbijsiagen. 

Aangelcomen in het Vlaams parlement 
waren de onderhandelaars de laatste 
twistpunten aan het bijleggen./os Gyssels 

van Agaiev, die niet aan de besprelcingen 
deelnam, had er geen goed oog op. „Ach 
jong, onze partij heeft toch andere pri
oriteiten. En dat gesprek van gemeen

schap tot gemeenschap, voorzien in 
1999, komt er toch nooit van. Vraag het 
maar aan de machthebbers van dit ko
ninkrijkje." 

KRACHTLIJNEN 

Johan Sauwens trok er zich niets van aan. 
Met veel geduld wist hij een akkoord te 
bereiken. Iedere zin werd meer dan zorg
vuldig afgewogen. Belangrijk is dat de 
commissie Staatshervorming de Vlaamse 
regering een aantal krachtlijnen op
draagt. De voornaamste krachtlijn komt 
tegemoet aan de wens van de ,maxi-

Paul Van Crembergen: „De VLD moet 
zich engageren volgens de spelregels. 

Dat staat in schril contrast met 
partijpolitieke spelletjes." 

malisten'. De partijen raakten het erover 
eens dat alle aspecten van het gezond
heidsbeleid - dus ook inkomsten, uit
gaven én de gezondheidszorgverzekering 
- naar de gemeenschappen worden over
geheveld. Overigens dringen de partijen 
ook op de defederalisering van de cij
fermatige gegevens aan. En de Vlaamse 
socialisten stapten van hun oorspron
kelijke eis af om de ,interpersoonlijke' 
solidariteit te behouden. 
In ruil voor deze verregaande stappen, 
verkregen zij dat de cijfermatige gegevens 
de ,interdeelstatelijke' solidariteit zullen 

Altijd dezelfde inkomens 
De vu-kamerleden waren, net als altijd, 
biezonder actief verleden week. Hun dos
sierkennis wekt bewondering op. Hugo 
Olaerts (zie boven) en Karel Van Hoor-
ebeke kaartten regionale thema's aan. 
Annemie Van de Castee/e verdiepte zich in 
de Sociale Zekerheid. fönsSorg/nonbegaf 
zich op buitenlandse paden. 
• Aan ministervan Ambtenarenzaken An
dré Flahaut vroeg Karel Van Hoorebeke 
nadere uitleg omtrent het op te richten 
gerechtsgebouw in Cent. „Nu men pleit 
voor een efficiënte werking van het ge
recht, moet ook de nodige aandacht naar 
de hutsvesting van het gerecht gaan." 
In feite weet men nog steeds niet waar 
het gerechtsgebouw zal worden inge
plant. Ook over de prijs ervan, tast men in 
het ijle. Bovendien heeft de minister van 
Justitie een architectuurwedstrijd aange
kondigd, maar er Is nog geen jury sa
mengesteld. 
Karei van Hoorebeke: „ * leid uit dit 
alles af dat het nieuwe gerechtsgetxiuw in 
Cent nog een lange weg wacht Ik dring 
nogmaals aan op een snelle, voorlopige 
oplossing voor het vredegerecht en de 

JeugdrechtbanK die werkelijk In een be
labberde toestand verkeren. De verant
woordelijkheid In geval van brand zou 
verpletterend zijn." 

u Dat politlcae behoorlijk in de clinch 
kunnen gaan, bewijzen de hevige dis
cussies tussen kamerlid Annemie Van de 
Casteele en minister van Sociale Zaken 
Magda De Caian. van de Casteele weet 
maar al te goed dat De Galan door de 
premier onder de knoet wordt gehouden. 
En aangezien de premier zelf meer dan 
eens weigert te antwoorden, wordt De 
Galan het vuur aan de schenen gelegd. 
Annemie van de Casteele: „De eva
luatie van het voorschrijfgedrag van art
sen, de aanpassing van het medisch aan
bod in overleg met de gemeenschappen, 
de samenwerkingsverbanden tussen de 
ziekenhuizen, de echellonerlng en het 
aanmoedigen van daghospltallsatie, de 
objectieve en onafhaneklijke Informatie: 
u schuift al deze problemen en nood
zakelijkheden voor zich uit Bovendien 
moet de toegang tot de gezondheidszorg 
zo algemeen mogelijlc zijn. Men moet er 

zich voor hoeden altijd dezelfde sociale 
klassen en dezelfde inkomens met be
sparingen te treffen." 
• Fons Borginon koppelt het democra
tisch nationalisme aan het internationa
lisme. Hij laat zich daarbij kennen als een 
overtuigd pacifist en een belangenbe
hartiger van de kleinere staten. Zo voelde 
Borginon ministervan Buitenlandse Zaken 
Eric Derycke aan de tand over de uit
breidingsplannen van de NAVO, De Ame
rikanen, zo merkte Borginon eerst op, zijn 
als de dood voor de uitbouw van een .fort-
Europa'. De Russen, op hun beurt, heb
ben schrik voor een eventueel verschui
ven van het voormalige ijzeren gordijn tot 
aan de eigen landsgrenzen. 
Rjns Borginon: „De uitbreiding van het 
aantal NA VO-lldstaten zal de werking niet 
verbeteren. Op die manier zal men de weg 
opgaan van een directorium, dat de 
NAVO-raad op het achterplan drumt én 
beslissingen oplegt aan kleinere lidstaten. 
Als klein land mogen wij dit niet aan
vaarden. " 

(evdc) 

onderbouwen. Bovendien moet een 
Vlaams gezondheidsbeleid voor de gehele 
bevolking een meerwaarde tot stand 
brengen en de toegankelijkheid, betaal
baarheid en kwaliteit ervan waarborgen. 

GEZINSBELEID 

Werd duidelijk rekening gehouden met de 
wensen van SP en VU, dan werd ook de 
CVP niet ontzien. Daarom zal bij de 
uitbouw van een Vlaamse gezondheids
zorg overleg worden gepleegd met alle 
actoren, lees: de drukkingsgroepen. Ook 
de doel- en uitgangspunten m.b.t. het 
gezinsbeleid laten een Vlaamse compro
misbereidheid zien. Zo mag de CVP op 
beide oren slapen. In de nota wordt de 
selectiviteit verworpen, want „kinder
bijslag moet uitgroeien tot een basisrecht 
voor elk kind, ongeacht de beroepsac
tiviteit van de ouders." De SP kon dan 
weer verkrijgen dat „kwetsbare gezinnen 
bijkomend zullen worden ondersteund." 
Het stond niet in de tekst, maar zachtjes 
mompelde Sauwens „dat de gezinsbij
slagen gefiscaliseerd kunnen worden." 

DENYS 

Bij zoveel eensgezindheid tussen CVP, VU 
en SP zat de VLD er wat verweesd bij. 
Toegegeven, het akkoord komt aan de 
wensen van de Vlaamse liberalen te
gemoet. Maar, deze partij had allicht 
uitspraken over een zekere privatisering 
van de Vlaamse gezondheidszorgen ge
wenst. Dat kon André Denys niet uit de 
brand slepen. Gefrustreerd eiste hij dat 
het Vlaams parlement zich via een re
solutie over het akkoord zou uitspreken. 
Nu is een dergelijke resolutie in tegen
stelling met het reglement, want de kom
missie kan enkel aanbevelingen over al 
haar werkzaamheden aan de regering 
overmaken. Bovendien is een resolutie 
vanuit strategisch oogpunt niet erg ver
standig. In feite hoopte Denys daarmee 
de intern verdeelde SP uit haar tent te 
lokken. Misschien hoopte hij dat via een 
stemming in het parlement Jef Sleeckx er 
de brui aan zou geven zodat de Vlaamse 
meerderheid kon worden gebroken. 
Alleszins werkte een nogal naïeve Denys 
serieus op de zenuwen van de andere 
fracties. Toen hij almaar nadrukkelijke 
begon de dreigen, eindigden de bespre
kingen in een anti-climax. Gelukking 
waren er de wijze en door iedereen 
aanvaardde woorden van Paul Van Grem-

bergen. „De VLD moet zich engageren 
volgens de spelregels. Ik, net als anderen, 
meen het ernstig met deze inhoud. Als 
Denys tot een tekst in het Vlaams par
lement wil komen, dan is eerst een ver
standige, strategische benadering nodig. 
Dat staat in schril contrast met par
tijpolitieke spelletjes." 

(evdc) 
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andere thema's, zoals Ruimtelijke Or
dening, Openbare Werken en Verkeer, 
mij kunnen boeien. Dat heeft veel te 
maken met mijn bekommernis voor de 
groeiende, onrechtvaardige dualiteit die 
er in onze samenleving is. Mensen met 
veel invloed en geld of die de „juiste" 
mensen kennen lijken altijd net iets meer 
te mogen dan anderen. Ik vind dat de 
regels die er zijn streng en voor iedereen 
op een gelijke manier moeten toegepast 
worden." 

S inds 1 maart heeft het Vlaams parlement er een 
nieuweling bij. Ze heet Cercia Rasl<in en volgt 

Willy Kuijpers op als Vlaams 
volksvertegenwoordiger. WIJ laat haar deze week 

op u los. 

Een nieuw gezicht in 
het Vlaams pariement 

De 43-jarige Gerda Raskin is geboren en 
getogen in het Limburgse Herk-de-Stad, 
maar woont al geruime tijd met haar 
echtgenoot Kris Bovin en haar drie kin
deren Klaas, hoes en Kaat in Kessel-Lo, 
deelgemeente van Leuven. Gerda is thuis
werkende moeder. En al jarenlang actief 
in de VU. 

Gerda Raskin: „Dat ging zowat vanzelf. 
Mijn vader is altijd actief geweest in de 
Vlaamse Beweging en in de Volksunie. 
Twee van zijn kinderen zijn hem in de 
actieve politiek gevolgd. Mijn broer Bart 

is schepen in Herk-de-Stad. Voor mij was 
de VU een logisch gevolg van de Vlaamse 
activiteiten van mijn vader. Ik herinner 
mij bijvoorbeeld dat ik al als kind mee 
naar betogingen werd genomen." 

GOEDE VOORNEMENS 

Een en ander resulteert dus nu in een zetel 
in het eerste rechtstreeks verkozen 
Vlaams parlement. Gerda zelf is niet 
rechtstreeks verkozen, maar volgt Wlly 

Kuijpers op. Bij het samenstellen van de 
verkiezingslijsten werd overeengekomen 
dat Gerda eerste opvolgster zou worden. 
Ze wist dus dat ze op 1 maart een plaats 
zou vinden onder de glazen koepel van 
het nieuwe parlementsgebouw. Heeft ze 
zich kunnen voorbereiden op haar 
nieuwe functie? 

G. Raskin: „Ik was natuurlijk al geruime 
tijd met politiek bezig. Zo zetelde ik voor 
de VU in de gemeenteraad van Leuven. 
Daar volgde ik Hans Bracquené op. Hij 
was overgestapt naar de VLD, maar was 
wel zo consequent zijn zetel aan de VU 
over te laten. Sinds de jongste gemeen
teraadsverkiezingen heeft de VU geen 

gemeenteraadsleden meer in Leuven en 
was het voor mij dus moeilijker om dan 
de stedelijke dossiers van nabij te blijven 
volgen. Het spreekt voor zich dat ik, met 
het oog op mijn mandaat als Vlaams 
volksvertegenwoordiger, de nationale 
politiek met meer dan gewone aandacht 
heb gevolgd. Maar je kan je pas echt 
inwerken indien je de functie ook daad
werkelijk opneemt." 

Heeft u al konkrete plannen 
gemaakt voor uw werk in het 
Vlaams parlement? 

G. Raskin: „Ik zal de commissie Leef
milieu volgen. Daar vervang ik Willy. 
Voorts zal ik als plaatsvervanger de werk
groepen Gelijke Kansen en Brus-
selA^laams-Brabant volgen. Al staat die 
'plaatsvervanging', gezien de VU een re
latief kleine fractie heeft, zowat gelijk met 
een 'effectieve' aanwezigheid. De twee 
werkgroepen spreken me, als vrouw en 
als verkozene in Vlaams-Brabant, wel 
aan. Ook Leefmilieu ligt in de lijn van 
mijn interesses. De materie is wel zeer 
technisch geworden en het zal enige tijd 
vragen om vertrouwd te raken met de 
dossiers en met de zeer specifieke ter
minologie. 

Het werken in het parlement zal een 
aanpassing vragen. Maar dat was in de 
gemeenteraad niet anders: ook daar had 
ik maar een zeer korte periode om me in 
te werken. Achteraf bekeken was die 
korte inloopperiode prettiger dan de af
gelopen twee jaar waarin ik wist 'dat het 
ging gebeuren'. Zo voel ik het tenminste 
aan. 
Mensen die mij kennen weten dat ook 

NIKS TE REGELEN' 

Het zal anders niet lang meer 
duren vooraleer er mensen aan 
uw mouw komen trekken of u 
niets voor hen kan 'regelen'... 

G. Raskin: „Er komen waarschijnlijk 
vragen in die zin. Maar ik wens in de 
toekomst geen dingen te regelen die via 
de normale wegen niet geregeld kunnen 
worden. Met illegale bouwvergunningen 
en dergelijke meer hoeven ze bij mij niet 
aan te komen. Wel is er een groep mensen 
in de samenleving die zijn weg niet meer 
vindt. Dat komt veelal omdat ze niet 
mondig genoeg zijn om zelf om hulp te 
vragen. Vaak zijn het mensen die in hun 
leven pech gehad hebben. Want al leven 
we in een wereld met heel veel sociale 
voorzieningen, toch zijn er nog mensen 
die door de mazen van het sociale vangnet 
glippen; zij weten niet waar naartoe, 
schamen zich en wachten te lang met het 
vragen naar hulp. Zij hebben zeer weinig 
vertrouwen in het systeem en leven met 
de idee dat zij ook nog eens door de 
sociale diensten met de vinger gewezen 
worden. Het spreekt voor zich dat ik mij 
voor zo'n mensen zal inzetten indien zij 
met vragen komen. Niet door hen om één 
of andere slinkse manier te helpen, maar 
door hen te begeleiden en door te ver
wijzen naar de bestaande diensten en 
verenigingen." 

Met de leden van de VU-fractie verliep de 
kennismaking vlotjes. De meeste van hen 
kende Gerda al van in de VU-partijraad of 
van in de tijd dat ze nog op het VU-
secretariaat werkte. 

G. Raskin: „Ik ben door hen goed op
gevangen en ben ervan overtuigd dat zij 
mij met raad en daad zullen bijstaan. Van 
de andere fracties ken ik nog niet veel 
mensen met uitzondering van enkelen uit 
de Leuvense regio, maar ik heb wel de 
indruk dat het beeld van 'ieder op zijn 
eigen stekje' niet meer klopt. Er wordt 
gesproken, van gedachten gewisseld over 
de partijgrenzen heen. Er kan, denk ik, 
echt gewerkt worden." 

DROOM? 

Ging met uw eedaflegging een 
droom in vervulling? 

G. Raskin; „Niet echt. Dat heeft bij mij 

^vCSI 
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nooit zo gespeeld. In feite begon dat pas 
tijdens de lijstvorming. Ik heb toen de 
verantwoordelijkheid op mij willen ne
men om in dat mandaat te stappen. Bij de 
eedaflegging had ik wel het gevoel dat ik 
er eindelijk echt aan zou kunnen be
ginnen, dat ik ook eindelijk effectief werk 
zou kunnen gaan leveren. Ik was ove
rigens opgelucht dat ik enkel trouw 
hoefde te zweren aan de grondwet en bv. 
niet aan de koning." 

U krijgt nu maximaal twee jaar 
om u 'te bewijzen'. De andere 
nieuwelingen hebben vier jaar 
de tijd. Is de helft voldoende? 

G. Raskin: „Ik vind dat dat niet ter zake 
doet. Het is gewoon zo. Ik besef ook wel 
dat ik op die twee jaar zal moeten zorgen 
voor naambekendheid in mijn arrondis
sement. Maar tegelijk moet ik er ook op 
letten dat ik mij in het parlement zelf laat 
gelden. Ik wil ervoor zorgen dat zowel de 
burgers als de collega's weten waarvoor 
ik sta. Het ene wordt evenwel niet au
tomatisch gekoppeld aan het andere. 
Sommige volksvertegenwoordigers 

werken erg hard, maar de waarde van dat 
werk wordt door de burgers niet altijd 
juist ingeschat omdat er te weinig rucht
baarheid aan wordt gegeven." 

Slotvraag: gaat u nog tijd heb
ben voor uw andere activitei
ten? 

G. Raskin: „Mijn twee dochters heb ik al 
moeten ontgoochelen. Tot voor kort 
maakte ik hun kleren, maar daar zal te 
weinig tijd voor overblijven. Voor het 
overige heb ik mij voorgenomen om 
zoveel mogelijk vrijwilligerswerk te blij
ven doen, zowel in de school van mijn 
kinderen als in het plaatselijke Roemenië-
comité. Want niet alleen de werking in het 
VU-arrondissement en het contact met de 
VU-basis is belangrijk, maar ook het con
tact met niet-VU-militanten. Zo weet je 
tenminste wat er leeft bij een ruime groep 

aan mensen. 
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Eugeen van 
Den Broeck 

(rechts) stond 

aan de wieg 

van de 
Hopduvelstoet. 

DIEP KATHOLIEK 
Doorheen heel zijn levensloop vindt men 
zijn diepe godsdienstige overtuiging. Van 
het AKVS tot de Sint-Lutgardisvieringen, 
van de dagelijkse gesprekken tot in zijn 
werk en zijn ontspanning klonk deze over
tuiging door. Deze levensregel heeft hem 
waarschijnlijk ook de eerbied voor het 
gezag meegegeven zowel voor de gees
telijke als voor de wereldlijk hiërarchie, 

Asse nam 
afscheid van Eugeen 

Van Den Broeck 
Sjeun Van Den Broeck is er niet meer in 
levende lijve; een hele schare vrienden 
hebben samen met de famihe op zaterdag 
8 maart jl. de begrafenis bijgewoond. 
Eugeen Van Den Broeck werd te Opwijk 
geboren op 6 december 1910 als zoon van 
de wagenmaker-houtzager Franciscus en 
van Maria Van Den Broeck. Hij huwde te 
Asse met Maria Van Hulle op 14 april 
1936. Sinds 1954 woont hij op de Marlier 
in huize „Heemschut". Het gezin bracht 
vijf kinderen voort: Godeheve, Wilfried, 
Goedele, Lutgart en Lidwien. 

NATIONALIST 

Als nationalist zijn wil zeggen: zich in
zetten voor en houden van de gemeen
schap, van het volk, waaruit men ont
sproten is, de mensen trachten iets be
wuster te maken van hun eigen moge
lijkheden, houden van het landschap, de 
gebruikers en gewoonten in ere houden en 
de geschiedenis laten doorleven tot het 
heden, dan mogen v«j wel schrijven dat 
Eugeen een Vlaams-nationalist was uit één 
stuk. Vanuit de traditie van het AKVS heeft 
hij zich steeds geëngageerd. 
Hij kwam telkens in verzet wanneer de 
gemeenschap onrecht werd aangedaan. 
Zo hebben wij hem bij diverse betogingen 
en manifestaties bij de schare bevraste 
Vlamingen gezien. Hij was lid van on
telbare verenigingen en bestuurslid ge
weest van DF, WB, VU, W y Ascania 
maar vooral bezieler van de Breughelf-
anfare. 

Hij was afdelingsleider van het VNV-Asse 
geweest en voorzitter van Winterhulp. 
Hij was ook een organisator zoals Asse er 
waarschijnlijk geen meer zal kennen. Hij 
stond aan de wieg van de Hopduvelfeesten 
en Hopduvelstoet. Zijn grootste vreugde 
bestond erin mensen samen te brengen en 
ze laten „plezier" te maken. 
Hij was zeker niet ehtair, maar steeds volks 
in zijn gedragingen; daarom ook dat vele 
mensen zich in zijn bijzijn op hun gemak 
voelden en zich konden uitieven. 

echter niet ten allen prijze. 
Eugeen was eerder een brave man dan een 
revolutionair of een dwarsligger waardoor 
hij praktisch geen vijanden had, ook niet 
gedurende de 6 jaar (1977-82) dat hij te 
Asse VU-gemeenteraadslid was. 

GEVOELSMENS 

Sjeun was een gevoelsmens met nog een 
vleugje romantiek, die in staat bleek me
nigeen een traan te doen wegpinken. Hij 
zette zich in voor ontwikkelingshulp/steun 
aan broeder Michel De Geyter op Hai'ti en 
dit ten koste van zijn eigen gezondheid, 
avondlijke bedeltochten vroegen veel van 
zijn krachten. 

Hij ontwierp tientallen vlaggen en vaantjes 
en heeft ontelbare knipwerken gemaakt 
voor Assenaren van alle pluimage en dit 
meestal gratis of bijna voor niets. Hij was 
een kunstenaar, die gevoel had voor wat er 
onder de mensen leefde. 

JOURNALIST 

Op vele redacties was hij gekend door zijn 
doorvoelde bijdragen. In het plaatselijke 
weekblad De Asschenaar schreef hij vraag
gesprekken met gehuldigden en levens
beschrijvingen van jubilarissen. 
En hij schreef niet alleen in De Asschenaar 
maar ook in Ons Volk en in Het Boe-

renfront, De Bond, De Galm, De Koorn-

bloem, Ascania, Groot-Asse, Gildeleven, 

De Vlaamse Oudstrijder... 

Ontelbare rijmelarijen en gedichten heeft 
hij geschreven. 

DANKBAAR 

Wij zijn hem dankbaar voor de bijdrage die 
hij aan onze gemeenschap heeft geleverd, 
voor zijn bijdrage tot het bewuster maken 
van het volk, voor het willen kandideren 
op onze VU-lijst en voor zijn inzet. 
Hij heeft niet moeten wachten tot na zijn 
dood om te weten dat hij geliefd was want 
hij mocht reeds tijdens zijn leven een paar 
huldigingen ter zijner ere beleven. 

Etienne Keymolen 
VU-gemeenteraadslid Asse 

OOST-VLAANDEREN 
vr. 14 maart DENDERMONDE: 

Jaarlijkse ledenvergadering met als gast
spreker Vlaams Parlementslid Kris Van Dijck. 
Deelname kost 500 fr. (aperitief, voorge
recht, hoofdgerecht en desserttaf el). Om 
19U.30 in Den Ommeganck, Grote Markt. 
Inschrijven kan bij bestuursleden en man
datarissen. Vrienden en simpatisanten zijn 
van harte welkom. Org.: VU-Dender-
monde. 

Za. 22 maart NlNOVE: Paasfeest 
van WVC-Ninove in zaal Ter Kloppers, Aar
deweg 96 te Outer Om 12u. aperitief, 
daarna uitgebreid menu. Deelname: 950 fr 
p.p., wijn inbegrepen, inschrijven liefst vóór 
13 maart, bedrag storten op rek. 979-
1300520-46. InfO: 054/33.43.47. 

za. 22 maart CENT/DEINZE: F W -
vormingsuitstap naar Komen en de Taal
grens. Vertrek om 7u.30 Cent Slnt-Pieters-
statlon kant Post; 8u. Delnze, afrit auto
strade; 8U.30 Kortrijk-Hallen. Met bezoek 
aan Wervik (tabaksmuseum, warm middag
maal, babbel met burgemeester Rosa Ler-
nout); de Komense Route-rondrit, natuur
wandeling; koffie en rondleiding Huize Rob
recht Kassei; broodmaaltijd. Deelname: 
1.150 fr. alles inbegrepen (excl. drank). 
Meer info: FW-Cent: 09/223.38.83. 

ZO. 25 maart SINT-NIKLAAS: 475te 
Bormsdag. Vanaf 10u. In Het Centrum, 
Grote Markt 40. 's Morgens opening expo 
met boekenruil, rond Vlaamse beweging en 
ontmoeting met aktuele Frans-Vlaamse be
weging. Eucharistieviering om 11u. in Kol-
(egekerk. Om I4u. in Het centrum: Poëzie 
en Zangnamiddag o.l.v. Gust Teugels en 
Westhoekkoren. Getuigenis door pater Van 
Biervlied en Jongeren-Overteg. Vvk. toe-
gangskaarten 150 fr. via tel. 03/777.62.51. 
Org.; Bormskomitee. 

Vr. 28 maart DE PiNTE: opstarten 
vu-De Pinte-Zevergem met Bert Anclaux en 
Karel Van Hoorebeke. Om 20u. in de Raads
zaal van het Gemeentehuis. Toegang gratis. 
Meer info: Kristof Agache (09/282.68.51) of 
Geert Depestele (0/281.03.60). 

Dl. 1 april OESTELBERCEN: Geleid 
bezoek aan brouwerij Blos te Evergem. 
Vanaf 14u. Org. en info: Dr. Jozef Goos-
senaertskring i.s.m. vu-Destelbergen-
Heusden. 

Za. 12 april AAICEM: Eetfeest van 
vu-Burst-Bambrugge-Aaigem. Van I8u.30 
tot 21 u. in zaal Torengatm. Ook op 13/4 van 
11u.30tOt14u.30. 

Za. 19 april ERPE-MERE: Busreis, 
met bezoek aan het Felix De Boeck-mu-
seum, streekmaaltijd te Beersel, indus
trieel-historisch patrimonium, bezoek pa-
piermolen-Herlsem (Alsemberg). Deelname 
990 fr alles inbegrepen. Opstapplaatsen: 
kerk Burst 9u.; kerk Erpe 9u.15. Inschrijven 
vóór 15/4 bij Christina Smekens of Patrick 
Verbestel, Oudenaardse stwg 856 te Erpe-
Mere (053/62.73.89). Org.: vu-Erpe-Mere 
i.s.m. Kunst- en Cultuurvereniging Kerst-
comité Aaigem. 

Za. 26 april DEINZE: Familie-Uit
stap. Bezoek aan Poperinge, IJzertoren, 
Streekmuseumm Olksmuide, Mout- en 
Brouwerijmuseum Alveringem. Info en in
schrijvingen: Els Coppens, 09/380.02.47 OF 
Willv LOWie (09/386.67.47). 

Za. 26 april SINT-AMANDSBERC: 
Busuitstap naar Frans-viaanderen met deel
name aan de 21ste Zwijgende voettocht, 
info en inschrijving: 09/225.26.39. Org.: VU 
Slnt-Amandsberg I.s.m. Goossenaertskrlng. 

WEST-VLAANDEREN 
DO. IS maart lEPER: Bloemschik-

avond. Meebrengen: schaal of oude ei-
ermand (-25 cm), groen, paaskaarsjes, kui
kentjes, lint, wilgekatjes of treurwilg. Om 
20u. in zaaltje ziekenfonds West-Flandria, 
hoek Capronstraat/Fochlaan. Org.: w i . 

Do. IS maart IZECEM: Noord-
Afllka. Fundamentalisme en ontwikkeling, 
voordracht door prof. Ruddy Doom (UC). 
Om 20u. in de bar van de Stedelijke Aca
demie voor Muziek en Woord. Org.: VSVK. 

vr. 14 maart TIELT: „Bertje komt 
zo". Bert Anciaux in debat met de TIettse 
jeugd over tal van onderwerpen: uitgaans-
cultuur, onderwijs, drugs,.. Om 20u. in 't 
Molenhof, Galgenveldstraat. Gratis toe
gang. Org.: VU-Tleit i.s.m. VCLD. 

Dl. 18 maart OOSTENDE: opgra
vingen van de antieke stad sagalassos in 
Turkije. Uiteenzetting door prof. Mare Wael-
kens. Om 20u. in de conferentiezaal van het 
stadhuis van Oostende. Org.: Rodenbach-
fonds west-Vlaanderen. 

WO. 19 maart IZECEM: Gespreks-
avond met Fonds Borginon over ,,Haalt 
Europa het jaar 2000? En... is dat wen
selijk?". Om 20u. in de Plantynzaal van de 
izegemse Stedelijke Openbare Bib. (ingang 
via Wolvenstraat, t.o. station). Org.: Do
sfelkring izegem. 

WO. 19 maart IZECEM: v-ciub in 
zaal De Drie Gezellen. Thema: Bloempotten 
versieren (terra cotta-bloempotten mee
brengen). Org.: Jeugddienst Vianajo. 

DO. 20 maart BRUGGE: Prof Rik 
Torfs over „Mensenrechten in de kerk"; Om 
I5u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.: 
Inform ativa. 

za. 22 maart KORTRIJK: FW-vor-
mingsuitstap naar Komen en de Taalgrens. 
Vertrek om 7u.30 Gent Sint-Pietersstation 
kant Post; 8u. Deinze, afrit autostrade; 
8U.30 Kortrijk-Hallen. Met bezoek aan Wer
vik (tabaksmuseum, warm middagmaal, 
babbel met burgemeester Rosa Lernout); 
de Komense Route-rondrit, natuurwande
ling; koffie en rondleiding Huize Robrecht 
Kassei; broodmaaltijd. Deelname: 1.150 fr. 
alles inbegrepen (excl. drank). Meer info; 
FVV-Gent: 09/223.38.83. 

Za. 22 maart KOEKELARE: Leden-
feest, om 19u.30 in de Hertog Van Aren-
berg, Moerestraat l . Om 20u.30 spreekt 
Geert Bourgeois over „Onze visie op het 
gerecht", info: Norbert Vandecas-
teele,051/58.90.05. Org.: VU-Koekelare. 

ZO. 2S maart DIKSMUIDE: siste 
herdenking dynamitertng IJzertoren. Om 
lOu.30 eucharistieviering m de kapel van de 
IJzertoren + palmwljdlng. l lu.15 acade
mische zitting m auditorium IJzertoren. Om 
12u.; kransneerlegging aan de krypte. Org.: 
VOS-West-Viaanderen i.s.m. UzertDede-
vaartcomité. 

Dl. 25 maart OOSTENDE: Bezoek 
met het Rodenbachfonds-west-Vlaanderen 
aan The Twilight Zone te Gent. Samenkomst 
inkomhal station Oostende om 18u.40 
(trein van 18U.48). Terug thuis rond 23u.1S. 
Deelname: 1.200 fr. (indien meer dan 16 
personen: 1.000 fr.) waarin begrepen: vol
ledige relaxatlesesste, trein- en tramticket. 

Dl. 25 maart. ROESELARE: Geert 
Bourgeois spreeks over „Justitie". Om 20u. 
in 't Laag Plafond, Noordstraat 211. Org.: 
Rodenbachkring-Roselare i.s.m. VCLD. 

Wo. 26 maart BRUGGE: vwc-kof-
fietafel, om 14u. in de Magdalenazaal, Vi-
ollerstraat 7. Om 15u.: Bert Govaert over,. 
Ontstaan en geschiedenis van Brugge als 
Hanzestad". 

Di. 1 april ROESELARE: Creatief 
atelier voor jongeren van 8 tot 14 jaar op l -
2-3-4 april. Zaal 't Laag Plafond, Gaaipers-
straat2. Deelname: 2000 fr inschrijvingen: 
mgrid Werbrouck, Noordstraat 211. Org.: 
Jeugddienst Vianajo. 

Vr. 18 april ROESELARE: leriand-
weekelnd op 18, 19 en 20/4 in 't Laag 
Plafond, Noordstraat 211. Met tentoon
stelling „Over twee oude bekenden". Toe
gang gratis (18/4 vanaf 18u., 19/4 van 10 
tot 20u., 20/4 van 10 tot 17u.). Typische 
Ierse pub. Aktiviteiten: 18/4 om 20u.: Jaak 
Vandemeulebroucke over ,,Het Europa van 
de 21ste eeuw". Toegang gratis; 19/4 Li
terair-muzikaal progr met Alfred Den Ou
den en Wim Chielens, Ierse kaasschotel. 
Vooraf inschrijven (500 fr.); 20/4 Aperitief-
fuif. Van 11 tot 14U. (250 fr., -I2j. gratis). 
Info en inschrijvingen: Gljs en Greet Fieu-
Lepoutre (051/24.84.98) of Wim Jaques 
(051/24.94.00). 

Zo. 20 april BRUGGE: Jaariijkse 
fietstocht VUJO arr Brugge. Vertrek aan 
restaurant 't Leftje, Ver-Assebroek. Start om 
14u. info: Zeger Collier. 02/549.86.50 of 
050/82.38.87. 

VLAAMS-BRABANT 
DO. 13 maart LEUVEN: Het Sien-

jaal: zijn tijd vooruit of de droom voorbij? 
Debat over politieke vernieuwing m.m.v. 
Herman Lauwers (VU), Theo Rombouts 
(ACW), Jos Ceysels (Agaiev) en Norbert De 
Batseller (SP). Om 19u.30 in de kleine aula 
van het Maria Theresiacoüege, Sint-Mt-
chielsstraat 6. Org.: Poiltika Leuven. 

DO. 1S maart BRUSSEL: Tweede 
Dosfel-lunchgesprek over het thema „Eu-
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ropa". Gastspreker: Oud-VU-senator Roger 
Blanpain over ,,Hoe sociaal Is Europa?". Om 
I2u. op het Alg. VU-Sekretartaat, Barrlka-
denpleln 12. Koffie en broodjes worden 
gratis voorzien. Graag vooraf inschrijven. 
Org.: Vormingscentrum L. Dosfel. Meer 
Info: 02/219.25.00 (Jan Brocatus). 

2a. 15 maart SCHEPDAAL: Breu-
geliaanse kaas- en wijnavond. Vanaf I8u. in 
zaal Astrid, Ninoofsestwg 896. Org. VU-
schepdaal. 

Zo. 16 maart TERVUREN: steak-
festijn. Vanaf I2u. in zaal De Engel, Markt te 
Tervuren (rechtover kerkingang), ledereen 
is van harte uitgenodigd. Org.: VU-Duis-
burg-Moorsel-Tervuren. 

Ma. 17 maart LEUVEN: Kamerlid 
Geert Bourgeois spreekt over de malaise bij 
het gerecht. Om 20u. in café Universum 
(1ste verdiep), H. Hooverplein-Tiensestraat 
te Leuven. Org.: VUJO-KUL i.s.m. VCLD. 

Do. 20 maart WEMMEL: Debat
avond ,,De taalwet in Brussel en de Rand". 
Om 20u. in CC De Zandloper, Kaasmarkt 75. 
M.m.v. Christian Van Eycken (Union des 
Francophones) en Etienne Van Vaeren-
bergh (VU). Inleiding: Anja Detant. 

vr. 21 maart STEENOKKERZEEL: 
Kaas-en wijnavond op breugeliaanse wijze. 
Vanaf I9u. in Parochiezaal Humelgem, Bil-
lastraat 37. Org.: VU & VUJO Meisbroek, Perk 
en Steenokkerzeel. info: 02/759.84.40. 

DO. 27 maart BRUSSEL: Derde Do-
sfel-Lunchgesprek over het thema „Eu
ropa". Gastspreker: Ivana Suhadolc, direc
teur Europees Bureau voor Taalminderhe
den over „Het statuut van de taalmin
derheden". Om 12u., Alg. vU-Secretariaat, 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. Graag 
vooraf inschrijven. Gratis koffie en brood
jes. ORg.: Vormingscentrum Lodewijk Do
sfel. Info: Jan Brocatus (02/219.25.00). 

Za. 29 maart LINKEBEEK: viering 
2 5 jaar TAK. . ,TAK of een kwarteeuw Vlaams-
nationaie straagagitatie!". Om 15u. in CC De 
Moetle te linkebeek. inleiding dor Ouido 
Tastenhoye (Wetstraatioumaiist) en toege
licht met affiches en enkele scherpe foto's. 
Muzikale omlijsting: Arjaun. Info: Herman 
De Mutder (09/221.08.03. 

Ma. 31 maart BRUSSEL:Eerste Do
sfel paasverkenning ,,De prostitutie bloot
gelegd". Daguitstap met Wiily Kuijpers en 
Peter Sioen (auteur „Het Jongenskwar-
tier"), met bezoeken aan het Noordkwar
tier en Fontainaspletn. vanaf 9u.30 op Alg. 
vu-Sekretariaat, Barrikadenplein 12. Org.: 
Vormingscentrum L. Dosfel. Meer info: 
02/219.25.00 (Jan Brocatus). 

vr. 11 april BRUSSEL: [.aten Brussel 
en Vlaanderen elkaar los?. Diskussie m.m.v. 
Jan Van Dooren, Antoon Roosens, Fred Die-
lens, Herman Suykerbuyck, Leo Goovaerts. 
Moderator: Chris Dutoit; om 20u. In ge
meenschapscentrum De Markten, Oude 
Graanmarkt 5. Org.: Masereelfonds. 

Vr. 18 april JETTE: Quiz van VU-
afdeling Jette. Om 20u. in het gemeen
schapscentrum Essegem. Ploegen van 3 tot 
5 personen. Inschrijven vóór 28/3. Info bij 
de bestuursleden. 

Za. 19 april DILBEEK: Nationale 
TAK-aktiedag. Ter ondersteuning van het 
Vlaams karakter van viaams-Brabant. Bus
sen worden ingelegd vanaf alle Vlaamse 
Steden. Vertrek om 11u. aan de Westrand te 
Dilbeek. inschrijven verplicht! info: 
02/759.84.80 (Kurt Ryon). 

vr. 25 april NEDER-OVER-HEEM-
BEEK: VU-KwIs '97 over actualiteit, geschie
denis, sport, wetenschap, natuur, media 
e.d. Presentatie: Bert Anciaux. In zaal Fa-
milia, Fr Vekemansstraat 131. inschrijven 
vóór 21/4 door storting van 400 fr op 
rek.nn 428-4053551-51 of 500 f r op de dag 
zelf. Max. 45 ploegen van 5 pers. Deuren 
19U.30., aanvang: 20u. Org.: VU-Heem-
beek-Mutsaard-Haren. 

LIMBURG 
DO. 13 maart TONGEREN: Ge-

spreksavond met Jos Bouveroux over zijn 
boek „van zwarte zondag tot zwarte zon
dag". Om 20u. in CC De Veiinx, Dijk 111. 
Org.: Dosfelkring Tongeren i.s.m. VCLD. 

vr. 14 maart DORNE-OPOETEREN: 
Historikus Bjom Rzoska spreekt over ,,Het 
kamp-interneringscentrum te Lokeren in 
de periode 1944-1947". Zwarte bladzijden 
uit de tijd van de repressie. Om 20u. In de 
Oase te Dome-Opoeteren. Org.: iJzerbe-
devaartwerkgroep-gewest Maaseik. 

Zo. 30 maart KELCHTERHOEF: 
Paasverrassing voor alle kinderen! Iedereen 
wordt uitgenodigd om de Paashaas te ko
men zoeken in Kelchterhoef. De Paashaas, 
die zich ergens schuilhoudt, heeft voor elk 
kind een leuke verrassing. Vertrek om 14u. 
op de parking van Hoeve Jan om samen de 

Paashaas te strikken... Toegang gratis. Do
mein Kelchterhoef, E314 afrit 30 Park Mid-
den-Limburg. 

Vr. 4 april GENK: Pieter Jan Ver-
straete over de biografie „Leven en werk 
van RAimond Tollenaere". Om 20u.30 in De 
Slagmolen, Slagmolenweg. Toegang vrij. 
Org.: SMF-Umburg. 
Za. 5 april Pannenkoekenfestijn in zaal De 
Hazelaar Merellaan (Banneux-wijk), Hasselt. 
Tussen 14u. en I8u. Org. vuJO-Hasselt. Info: 
Inge Saris, tel. 011/28.40.23. 

Dl. 15 april MAASEIK: Frans-JOS 
Verdoodt spreekt over ,,Het testament van 
de Fronters. Mythe of werkelijkheid?". Om 
20u. in de Voordrachtzaal van de Stedelijke 
Openbare Bibliotheek, Bleumerstraat. Org.: 
Ijzerbedevaartwerkgroep gewest Maaseik 
i.s.m. DF WB en vwo . 

ANTWERPEN 
Vr. 14 maart MOL: FW-prov. Ant

werpen organiseert Verwen-Weekend op 
14-15-16 en 17/3 in Sunparcs Rauwse Me
ren te Mol. Deelname: 5.450 frp.p. Info en 
inschrijving: 03/321.73.60. 
Vr 14 maart DEURNE: Politiek jongeren
forum: gespreksavond met de jongeren
organisaties van de politieke partijen (waar
onder VUJO). Om 20u. in het Gildenhuis, 
Merksemsesteenweg 34. Politiek geïnte
resseerde jongeren zijn welkom. 

Za. 15 maart EDECEM: Kaart
avond. Om 20U.15 in het heem van de 
Blauwvoetgemeenschap, Fort 5 in de Jakob 
de Roorestraat 8. vooraf inschrijven bij Ka-
rel De Gryse, 449.82.12. Org.: VNSE. 

za. 15 maart ANTWERPEN: Kaas-
en Wijnavond, met muzikale omlijsting. Om 
19U.50 in het Wijkcuitureel centrum De 
Pacht, St.Andriesplaats 25 te Antwerpen. 
Deelname: 350 frp.p. Inschrijven tot 7/3 
door storting op rek. nr 402-9088941-38. 
Org.: Coremanskring vzw. 

DL 18 maart BERCHEM: Discussie
avond met politici en jongeren. Met deel
name van Bert Anciaux en Fons Borginon. 
Om 29u. In Alpheusdal, F WUliotstraat. In
kom vrij. Org.: vu-Berchem, Borgerhout en 
Deume. 

WO. 19 maart BERCHEM: Bezoek 
aan het Vlaams Parlement. Inschrijven bij 
Paula Cauwenbergh (239.66.21) vóór l 
maart, org.: FW-Berchem. 

WO. 19 maart TURNHOUT: Geert 
Bourgeois spreekt over „Dutroux, Bourlet 
en de noodzakelijke hervormingen van het 
gerecht". Om 20u. in het keldercafé van CC 
De Warande. Toegang gratis. Org.: Vlaamse 
Kring Turnhout i.s.m. VCLD. info: Klara Her-
togs, 014/41.45.79. 

vr. 21 maart TONCERLO (wes-
terlo): Pieter Jan Verstraete spreekt over 
„Leven en werk van Relmond Tollenaere" 
en over de biografie die hij over hem 
schreef. Ook Stefaan Laureys komt ter 
sprake. Om I5u. in 't Abdijke, Tongerlodorp 
8 (Tongerlo-centrum). Toegang vrij. Org.: 
SMF-Kempen. 

za. 22 maart BOECHOUT-VREMDE: 
Kledinginzamelactie voor Koerdistan. Ver
zamelplaats Jef Van Hoofplein, 9u.30 tot 
12u. Org.: VU i.s.v. VIC. Meer info: Koen 
T'Sijen, 03/454.48.03 of 02/219.40.30. 

za. 22 maart BOECHOUT-VREMDE: 
vu-Eetfestijn voor leden en sympathisan
ten. Den Toeffel om 20u. info en inschrij
vingen: Koen T'Sijen, 03/454.48.03 of 
02/219.49.30. 

za. 22 maart SINT-AMANDS: VU-
Lentekwis, Parochiezaal Oppuurs. Ontspan-
ningskwis voorgelegenheidspioegen. Ploe
gen van 3 tot 5 personen, inschrijving 500 
fr 12 reeksen van 10 vragen allerhande; 
aanvang I9u.30. inschrijven bij Frans De 
Leeuw, 052/33.43.61. 

za. 22 maart EDECEM: 15de Volks
zangavond „Kom zing met mij ' . M.m.v. 
zangkoor Kantiek, Berchem; Mecheis blok
fluitensemble; Kwintet (symfonisch jeugd-
orkest Edegem). Muzikale leiding: Gust Teu
gels. Presentatie: Wilfried Haezen. inkom 
200 fr, -12j. gratis. Toegangskaarten bij 
ieden van VNSE, FW, VWC en Kulturele 
Kring of tel. bij R. Maes (457.12.03) en K. De 
Gryse (449.82.12). 

za. 12 april BRASSCHAAT: vu-Bras-
schaat bezoekt het Vlaams parlement o.l.v. 
Herman Lauwers. Iedereen is welkom. In
schrijven en info bij Lutgart Desmet, Lage 
Kaart 147, 2930 Brasschaat, tel. en fax 
03/653.27.12. 

Vr. 18 april TONCERLO: Alex V 
Colen over zijn boek „In de spiegel - Een 
halve eeuw later" en over zijn belevenissen 
tijdens de oorlog (o.a. het Oostfront). Om 
I5u. in zaal Taverne-Bistro 't Abdijke, Ton
gerlodorp 8. Toegang vrij. Org.: SMF-Kem
pen. 

Het partijbestuur deelt mee 
vu VRAAGT KORT EN POSITIEF DEBAT 
OVER MIGRANTENSTEMRECHT 
Het klimaat is voldoende sereen om kort en 
krachtig een positief debat te voeren over 
gemeentelijk stemrecht voor migranten. De VU 
blijft bij haar standpunt dat de verwerving van 
politieke rechten moet gekoppeld blijven aan 
het soepel verkrijgen van de Belgische na
tionaliteit. Daarom vraagt de VU het niet-au-
tomatisch karakter • behalve voor de derde 
generatie - van het verkrijgen van de nati
onaliteit. Na 5 jaar moet elke migrant, op een
voudige vraag - een vraag is een wilsdaad, een 
bewijs van inpassing - de nationaliteit kunnen 
verwerven. Gelet op het principe van integratie 
en participatie, moet de mogelijke verwerving 
van de nationaliteit gekoppeld worden aan 
voldoende kennis van de streektaal, zoals dat 
overigens o.m. in Nederland, Canada en Zwit
serland het geval is. 
Het proces van integratie is duidelijk weder

zijds. De keuze voor nationaiiteitsverwerving 
maakt wellicht de band tussen de migranten 
hier en het land van herkomst dunner wat 
belangrijk kan zijn om fundamentalistische in
vloeden ver weg te houden. 
Politieke participatie van de migrantenge
meenschap daarentegen is ook essen
tieel opdat de politici voldoende aandacht zou
den besteden aan de problemen waarmee mi
granten geconfronteerd worden. Structurele 
achterstanden inzake werkloosheid, huisves
ting, buurtrenovatie, veiligheid, enz. in mi
grantenwijken is ook een voedingsbodem voor 
fundamentalisme. 
De VU waarschuwrt alleszins de andere partijen 
om de discussie niet op te kloppen en zich niet 
te laten meesleuren in een polarisatiespiraal 
waarbij alleen extreme visies baat hebben. Het 
debat moet kort en ernstig gevoerd worden. 
Iedereen moet de wijsheid hebben om deze 
problematiek te dedramatiseren. 

De vu gaat de straat op! 
De herstructureringen bij Philips, het 
failliet van Nova, het drama bij Lee 
Cooper het einde van de RMT de aan
gekondigde sluiting van Renault-Vil-
voorde,... Achter dit onvolledige lijstje 
van ontmantelde bedrijven schuilen 
menselijk leed en talrijke familiale 
drama's. Het kan niet zijn dat de ge
meenschap grote investeringen, zoals 
wegeninfrastructuur en industrie-
gronden, veil heeft om nieuwe werk
gelegenheid te creëren en dat grote 
bedrijven en multinationals hier geen 
rekening mee houden. De overheid 
moet de grenzen waarbinnen de vrije 
markt kan opereren vastleggen. So
ciale, ecologische en culturele over
wegingen zijn daarbij doorslaggevend. 
De sociale ellende bij Renault-Vilvoorde 
is een logische ontwikkeling in een 
maatschappij die in haar beleid meer 
en meer kiest voor toenemende eco
nomische globalisering, meer flexibi
liteit, een sterker concurrentiebeleid 
en andere hebzuchtige economische 
hefbomen. Concurreren met lage-
loonlanden is een utopie. Een ander 
sociaal-economisch model is nu een 
noodzaak. Europa heeft er dus alle baat 
bij om aan zijn werkvernietigend Maas-

trichtbeleid zo snel mogelijk een so
ciale meerwaarde toe te voegen. Het 
kan niet langer dat in naam van steeds 
grotere winsten het sociaal kerkhof 
almaar groter wordt. 
Tegelijkertijd moet het verankerings-
beleid absolute prioriteit krijgen in 
Vlaanderen. Daarnaast moeten onver
wijld meer middelen vrijgemaakt wor
den voor alternatieve werkgelegen
heid, zo dient meer geïnvesteerd te 
worden in het dynamisch karakter van 
de Vlaamse KMO's. De groeisectoren 
zijn veeleer de locale kleinschalige be
drijvigheid. Ook in de welzijnssector en 
de non-profitsector is nog ruimte voor 
zinvolle jobs. 
De Volksunie roept haar leden daarom 
op om uit solidariteit met alle werk
nemers die vechten voor hun baan 
deel te nemen aan de betoging die 
zondagnamiddag plaats vindt in Brus
sel. De betoging van zondag 16 maart, 
georganiseerd door ACV en ABW, ver
trekt aan de Jacqmainlaan (Noord) om 
13u30. De vu-militanten verzamelen 
aan het Boudewijncompiex. Kom op 
voor werk in eigen streek ! Want ka
pitalisme zonder grenzen is grenzeloze 
ellende! 

Arr. vu-congres te Antwerpen 
Op zaterdag 15 maart 1997 zal in het 
Cultureel Centrum St.-Andries (St.-An-
driesplaats) te Antwerpen het arron
dissementeel vu-congres,,Mobiliseren 
voor Mobiliteit" plaatsvinden. De VU-
leden van het arrondissement Antwer
pen congresseren dan over de mo-
biliteitsproblematiek in de grootstad, 
de Antwerpse rand en de omliggende 
landelijke gemeenten. 

Congresvoorzitter Herman Lauwers en 
congressecretaris Bart van Camp zul
len aan het arrondissementeel congres 
resoluties voorleggen omtrent spoor-
en waterwegen, luchtverkeer open
baar vervoer autowegen en fiets- en 
voetgangersverkeer Beleidsvraag
stukken omtrent de IJzeren Rijn, de 
tweede spoorwegontsluiting, de 
luchthaven van Deurne, de Grote Ring, 
e.a. worden hierbij niet uit de weg 
gegaan. 

Met dit congres wil de Volksunie het 
mobiliteitsdebat in en om de grootstad 
Antwerpen aanzwengelen. Er zijn drie 
werkgroepen: 

Algemene uitgangspunten - fiets
en voetgangersverkeer 

Spoor- en waterwegen - Luchtver
keer 

Openbaar vervoer en autowegen. 

PROGRAMMA 
9U.30: koffie en ontvangst 
lOu.: toespraak arrondissementeel 
voorzitter 
10u.l5-12u.30: werkgroepen 
12U.30-14U.: lunch 
14-16U.: plenaire zitting 
16u.: slottoespraak congresvoorzitter 
Mogelijkheid om te eten (broodjes met 
koffie of thee aan 200 fr) ter plaatse 
betalen. 
Er is kinderopvang van 10 tot 16u.30. 

Zondag 16 

maart a.s. 

te Brussel 

(Noord). 
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André Meys overleden 
Zaterdagmiddag is André Meys aan de gevolgen 
van een slepende ziekte overleden. André was 
jarenlang actief binnen de Mechelse VU. Na zijn 
verhuis in 1983 bleef hij zowel in Mechelen als in 
zijn nieuwe thuishaven Hofstade actief Het Me
chelse bestuur vertegenwoordigde hij op ar
rondissementeel vlak. 
André was tot zijn heengaan lid van de par
tijraad. De nationale leiding mandateerde hem 
gedurende vele jaren als lid van de Cultuur-
pactcommissie. 
Omwille van zijn uitzonderlijke wijsheid, zijn 
sociaal engagement en zijn spitsvondige humor 

werd hij geprezen. Talrijke Mechelse onderhan
delingen werden in Andre's aanwezigheid ge
voerd. De laatste keer bij de gemeenteraads
verkiezingen van 1994. 
Wij wensen zijn vrouw Mia en dochter Irmgard 
onze blijken van medeleven. Veel sterkte toe
gewenst. 

Koen Anciaux, 
Arr. voorzitter en 

gemeenteraadslid Mechelen 
André Meys (66 jaar) wordt ten grave gedragen 
op zaterdag 15 maart 1997 om 10u.30 te Hof-
stade (Zemst). 

13 maart 1997 
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TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

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

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

4rt I Brugge 
10 km Oostende 

De Haan 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTCGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijttiuizen) 
Tel 053/700664 

Misschien het mooiste Hotel in Vlaanderen 
3 overnachtingen, half pension 4 gangenmenu,... enz. 

Luxekamer met douche 6.500,- Bfr. p.p. 

Luxekamer met dubbele whirlpool 9.800,- Bfr. p.p. 

Tel. 059/26.82.97 10 Km van Brugge 

Fax 059/26.89.35 & Oostende 

Hotel De Stokerij Oudenburg 

1 fles champagne met deze bon!!!! 

Email Hotel De Stokerij @flanderscoast.be. 

Vlaamse lasten, Waalse lusten? 
fCLKE budgettaire inspanningen leverden Vlaanderen, Wallonië en Brussel' 
Waf zi|n de sociaal-economische gevolgen van een volledige splitsing van de 

Belgische staatsschuld' En wat bii een gedeeltelijke sptitsing? Standpunten, het tijdschrift 
vajrhet Vlaams Mafionaal Studiecentrum, publiceerde een studie over de regionalisering 
van de Belgische staatsschuld Taaie, maar boeiende lectuuri ?/•-" ' ' /T 

^
KAN een jaarabonnement nemen op het kwartaaltiidschrift Standpunten door 
300 frank te storten op rekeningnummer 435-0259801 -18 van het Vlaams Nationaal 

Studiecentrum vzw Voor een los nummer betaalt u 100 frank Meer informatie 
VNS vzw Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel Tel 02/219 49 30 of fax 02/217 3510 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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Enkele jaren geleden stonden ze daar, 
stram en plechtig, bij de herdenking van 
de bevrijding. Veel oudstrijders dachten 
dat het een laatste collectieve punt was 
dat de wereld achter de grootste we
reldbrand zette. Vandaag is dat niet meer 
zo zeker. Overal in Europa blijft de 
Tweede Wereldoorlog verrassingen in 
petto houden. 

MYTHE 

De dappere Zwitsers blijken na onthul
lingen over het goud van de nazi's in 
Zwitserse kluizen een wel erg speciale 
definitie gegeven te hebben aan het be
grip neutraliteit. Dezelfde vragen voeden 
vandaag het oorlogsdebat in „neutrale" 
landen Zweden, Portugal of Spanje. In 
België vroeg de joodse gemeenschap de 
teruggave van tegoeden van nazi-slacht-
offers op Belgische rekeningen aan de 
nabestaanden. 

Een Tsjechische bannelinge, katholiek op
gevoed, klimt op tot minister van Bui
tenlandse Zaken van de Verenigde Staten. 
Dan pas ontdekt Madeleine Albright dat 
ze van joodse afkomst is. 
De film The English Patient, waarvan de 
patiënt eigenlijk een Hongaarse nazi
spion is, sleept twaalf Oscarnominaties in 
de wacht. 

De Franse president Jacques Chirac, de 
eerste Franse roerganger die te jong is om 
in de Tweede Wereldoorlog mee gevoch
ten te hebben, onderneemt pogingen om 
de Vichy-mythe te doorprikken: de my
the dat het collaborerende regime van 
Vichy een historische rariteit was, en geen 
daad van de Franse republiek zelve. In juli 
'95 stelde de president de Franse staat 
medeverantwoordelijk voor de dood van 
meer dan 70.000 Franse joden. 
In augustus van dat jaar kreeg de Japanse 
premier Tomiichi Muraya de eerste dui
delijke verontschuldiging over de lippen 
voor Japans wangedrag tijdens de oor
log. 

Pas enkele weken geleden stemde Rus
land, dat 26 miljoen doden betreurde in 
de strijd tegen Duitsland, een wet die alle 
in Duitsland geroofde kunst Russische 
eigendom verklaart. 

DUITSLAND 

Ook in Duitsland blijft men achterom-
kijken. Helmut Kohl zelf verklaarde dat 
de Europese eenmaking nodig is om 
Duitsland tegen zichzelf te beschermen. 
In maart 1996 hernieuwde Daniel Gold-
hagens boek Hitlers gewillige beulen ook 
het debat over de rol van de gewone 
Duitsers in de oorlog. Er gingen al 
150.000 exemplaren van over Duitse 
toonbanken. 

Sedert '95 trekt een tentoonstelling ge
titeld „Misdaden van de Wehrmacht" 
door Duitsland. De tentoonstelling door-

D e Tweede Wereldoorlog ligt meer dan vijftig jaar 

achter ons, maar een nieuwe golf van 

onthullingen werpt een ander licht op het complexe 

fenomeen van collaboratie, gelijk en ongelijk, juist 

en fout. Zwart en wit worden steeds meer grijs. 

breekt het taboe dat de Wehrmacht, in 
tegenstelling tot bepaalde speciale een
heden zoals de SS, zich niet te buiten ging 
aan oorlogsmisdaden. 
Vorige maand nog onthulde het Duitse 
TV-nieuwsmagazine Panorama dat Duits
land pensioenen voor oorlogsinvaliden 
blijft uitkeren aan vermeende oorlogs
misdadigers in het buitenland. 
Half februari maakte de minister van 
Arbeid in Bremen bekend dat twee in de 
VS levende voormalige SS-ers vanaf 
maart geen pensioen meer uitbetaald krij
gen. De dossiers van zo'n 5.500 andere 
op het Amerikaanse continent wonende 

geledingen van de Duitse maatschappij, 
vooral politie, binnen- en buitenlandse 
zaken, steeg de invloed van de SS. 
De SS was een keurkorps. Pas wie aan 
strenge rascriteria voldeed, werd aan
vaard. De SS-ers beschouwden zich als de 
elite, de dragers van de nazistische ide
ologie van het superieur Arische ras. 
Op den duur vormde de SS ook militaire 
eenheden, de Waffen SS. Vooral tijdens de 
oorlog beleed de SS de leer van het Groot-
Germaanse Rijk, waarin andere Ger
maanse volkeren in theorie op voet van 
gelijkheid met het Duitse volk zouden 
samenleven. 

WO II blijft Europa 
bezighouden 

personen die een Duitse oorlogsinva-
lidenuitkering krijgen, zullen vergeleken 
worden met de namenlijsten van ver
meende oorlogsmidadigers. 

WAFFEN SS 

De Nederlandse Stichting Samenwerkend 

Verzet richtte zich tot Bondskanselier 
Helmut Kohl met het dringende verzoek 
de uitkeringen aan oud-SS-ers stop te 
zetten. 

„We zijn van mening dat de SS een 
kriminele organisatie was die veelvuldig 
oorlogsmisdaden heeft begaan. Diegenen 
die vrijwillig tot deze organisatie zijn 
toegetreden, zijn daardoor medeverant
woordelijk, of hun persoonlijke misda
den nu bewezen werden of niet", menen 
de Nederlandse verzetslui. Ook in de 
Vlaamse pers lazen we berichten met de 
verontwaardigde ondertoon dat „zelfs" 
SS-ers uitkeringen ontvangen voor in
validiteit opgelopen tijdens de oorlog. 
Terwijl Europa vaststelt dat veel meer 
mensen en staten tijdens de oorlog niet 
kosjer waren, en het grijs tussen het zwart 
en wit toeneemt, lijkt de SS hierop geen 
uitzondering te vormen. We hebben de 
indruk dat in deze stijgende demonisering 
van de zwarte uniformen nuancering ont
breekt. 

De Schutzstaffeln (SS) werd in 1924 
opgericht als een keurkorps van de Stur-
mabteilung (SA), die de leiders van de 
NSDAP, in het bijzonder Hider, diende te 
beschermen. 

De SS, die oorspronkelijk slechts een 400-
tal leden telde, won snel aan belang, en 
overvleugelde de SA. SS-leider Heinrich 
Himmler werd halverwege de jaren dertig 
ook leider van de Gestapo, en rappor
teerde rechtstreeks aan Hider. De taak 
van de SS werd uitgebreid: zij moest de 
veiligheid van de parij én de nationaal-
socialistische staat verzekeren. In alle 

Daardoor groeide de aantrekkingskracht 
van de SS in de bezette gebieden. Via 
vrijwilligerseenheden, zoals het Vlaams 
of Waals Legioen, waarbij de rasselectie 
niet gehandhaafd werd, konden niet-
Duitsers toetreden tot de Waffen SS. Deze 
Waffen SS vormde een elite-eenheid, ook 
al omdat ze de fanatieke kern van de 
Duitse landstrijdkrachten vormde. 

LANCEMARCK 
In het begin van de Tweede Wereldoorlog 
voelden ook Vlamingen zich geroepen tot 
de Algemene SS-Vlaanderen. In deze al
gemene SS-eenheden in de bezette ge
bieden, die de Groot-Germaanse gedach
ten probeerden uit te dragen, gold de 
rasselectie wel. 

Nog andere Vlamingen die collaboreer
den, opteerden welbewust niet voor de SS 
of Waffen SS, maar belandden er achteraf 
wél in. Het Vlaams Legioen werd na een 
beslissing vanboven af omgevormd tot 
een Stormbrigade van de Waffen SS, de 
Langemarck. Op het einde van de oorlog, 
toen de Waffen SS 950.000 man telde, 
werd de stormbrigade nog een divisie 
waar ongeveer alle Vlaamse mannen en 
jongens die in september '44 met de 
bezetter naar Duitsland vluchtten en een 
geweer konden vasthouden, in ingelijfd 
werden. De demonisering van de SS doet 
onrecht aan de duizenden SS-ers die 
onvrijwillig de SS-runen opgenaaid kre
gen. 

Verdient de SS haar slechte naam? On
getwijfeld, omwille van de racistische 
ideologie waarvoor ze opkwam. Omwille 
van de oorlogsmisdaden die ze beging, 
van Oradour tot de slachting in de Ro
meinse groeven waar Erich Priebke zich 
moet voor verantwoorden, van de oor-
logsmidaden in de Russische steppen tot 
de wreedheden gepleegd door SS-To-
tenkopfverbande in de concentratiekam

pen. Tijdens de Neurenbergse processen 
werd de SS terecht tot misdadige or
ganisatie verklaard. 

Verdienen de SS-ers een slechte naam? 
Het merendeel niet. Elke ex-SS-er draagt 
voor zijn individuele daden zijn verant
woordelijkheid. Wie misdaden beging of 
beval, hoort veroordeeld te worden. 
Maar niet iedereen die deel uitmaakte van 
deze elite-eenheid in een leger dat bekend 
stond voor zijn discipline, in de meest 
verschrikkelijke oorlogsomstandigheden, 
verdient het brandmerk van de oorlogs
misdadiger. 

CHARLEMAGNE 
Wanneer we zo ongenuanceerd over de 
SS horen spreken, denken we aan een 
anecdote uit de laatste dagen van de 
Tweede Wereldoorlog die we ergens la
zen. Hitler had al zelfmoord gepleegd. 
Toch wordt Berlijn door sommige groep
jes soldaten nog met hand en tand tegen 
de oprukkende Russen verdedigd. Onder 
hen de Franse SS-divisie Charlemagne, in 
wie een Frans bisschop de twintigste 
eeuwse verschijning van de kruisridders 
zag. 

Deze overwegend katholieke soldaten 
hadden in een eerdere slag tegen de 
Russen enkele dagen voordien, op één 
nacht drieduizend manschappen verlo
ren. Als de Charlemagne, nog vijftien
honderd man sterk, zich noodgedwongen 
terugtrekt, smeken de vrouwen uit de 
dorpen hen met zich mee te nemen. 
Sommigen plegen onder de ogen van de 
Fransen zelfmoord om niet in handen te 
vallen van de Russen. 
Als in Berlijn ook de laatsten bijna al
lemaal gesneuveld zijn, lukt een groepje 
overlevers er nog in zich gevangen te 
laten nemen door Amerikanen. De Rus
sen maken SS-ers immers gewoonlijk ter 
plekke af. De Amerikanen leveren hen 
echter als gevangenen uit aan de Vrije 
Fransen van generaal Ledere die vlakbij 
mee oprukt. Na een mislukte ontsnap
pingspoging worden ze ondervraagd 
door Ledere zelf. Hij vraagt hen ver
ontwaardigd waarom ze SS-uniformen 
dragen. Een Franse SS-er vraagt daarop 
waarom Ledere en zijn mannen in Ame
rikaanse uniformen gekleed gaan. Ledere 
gaat door het hnt. Hij besluit de Fransen 
standrechtelijk te laten executeren. 
Op acht mei, in de allerlaatste uren van de 
oorlog, worden de twaalf overlevende 
Charlemagne-SS-ers geëxecuteerd. Voor 
ze sterven, roepen ze „Vive la France"... 

Jakob Orloff 

Erich Priebke 
moet zich nog 
verantwoorden 
voor de 
moord op 335 
Italiaanse 
partlsanen 
in 1944. 
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^ 30 Jaar caryatide 

^ CULTUUR ^ 

Dertig Jaar 

nadat vice-
gouverneur 

Cappuyns het 

Jonge 
caryatide had 

bezocht, 

kwam de 
eerste 

gouverneur 

van Vlaams-

Brabant, Lode 

De witte, op 
bezoek. 
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Met een tentoonstelling in het Brusselse 
stadhuis werd 30 jaar Caryatide gevierd. 
Annie Huylebrouck, voorzitter van het 
jubileumcomité, deed het ontstaan en de 
geschiedenis van Caryatide uitgebreid uit 
de doeken. De vereniging heeft een merk
waardige voorgeschiedenis, met name: 
de Vlaamse Culturele Weken die in 1965 
in de Nederlandse stad Kampen werden 
gehouden. 

Daar werden door tal van Vlamingen 
allerhande culturele aktiviteiten ten beste 
gegeven. Zo was er ook de tentoon
stelling ,75 jaar Vlaamse kunst', met werk 
van meer dan 100 beeldende kunstenaars, 
waaronder al de grote namen. Er waren 
op verschillende lokaties zangfestivals, 
toneelvoorstellingen, concerten en voor
drachten, waarbij de zeer opgemerkte 
lezing van gouverneur Louis Roppe over 
de betekenis van koning Willem I voor de 
Nederlanden. 

KANSEN GEVEN 
Uit dit grootse initiatief groeide in 1966 
de idee voor de oprichting te Brussel van 
een VZW tot steun en promotie van de 
toenmalige, eigentijdse beeldende kun
sten. In die tijd was het voor jonge, 
beginnende kunstenaars in het algemeen, 
en voor Nederlandstaligen in het bij
zonder, uiterst moeilijk om hun werk 
tentoon te stellen. Vergeten wij niet dat 
het nog tien jaar zou duren, Vic Anciaux 
was dan staatssecretaris voor Brusselse 
Aangelegenheden, vooraleer de eerste 
panden en oude fabrieken werden aan
gekocht die achteraf zouden omgebouwd 
worden tot de nu overal verspreide 
Vlaamse gemeenschapscentra, de verbou
wingen zijn heden ten dage hier en daar 
nog altijd aan de gang. Een groot he
renhuis werd gevonden op het Vrijheids-
plein en op 22 februari 1967 werd het 
Cultureel Centrum Caryatide door vice-

gouverneur van Brabant Leo Cappuyns 
officieel geopend. 

De eerste exposanten waren kunstschil
der Frans Minnaert en graficus Gerard 
Goudaen. In dit pand werden in 5 jaar 
118 tentoonstellingen georganiseerd, 
naast tientallen literaire en muzikale 
avonden. In deze heuglijke tijd las ook de 
toen jonge Maurits Van Liedekerke zijn 
gedichten voor. 

Nadat Caryatide in 1972 uit deze lo
kaliteit op het Vrijheidsplein verdreven 
was, trok de vereniging op zoek naar 
andere, gastvrije expositie-ruimten, 
waaronder de eerste min of meer ope
rationele Vlaamse trefcentra en het foyer 
van de KVS, de aktiviteiten gingen dus 
onverdroten verder tot op heden. 
In de loop van dit 30-jarig bestaan heeft 
de vereniging nooit een vastomlijnde 
kunstvisie uitgedragen. Caryatide had 
geen artistiek credo met manifesten en 
strijdbladen, geen gemeenschappelijke 
esthetische gedragslijn, en vertoonde 
geen eenheid van stijl. De bedoeling was 
gewoon de veelal jonge of minder be-

Eerherstel voor oude gloriën 
De pioniers van het na-oorlogse Vlaamse 
beeldverhaal krijgen dan toch stilaan dat
gene waar ze recht op hebben. Kortrljkzaan 
Maurice Debevere (Morris) wordt in zyn 
geboortestand op passende wijze herdacht. 
Gentenaar Leo De Budt ziet zijn Thomas Pips 
in ere hersteld. Bob Mau krijgt eindelijk de 
aandacht die hij verdient en Mare Steens 
stripheld Nero viert zijn vijftigste verjaar
dag 
Lucky Luke, de cowboy die sneller schiet dan 
zijn schaduw, wordt in keramiek vereeuwigd 
door de befaamde keramlst Achlel Pauwels. 
De papieren stripheld wordt omgetoverd 
tot een monumentaal drledlmensloneel 
beeld dat eerlang een vaste plaats krijgt in 
de hall van de Kortrijkse Stadsbibliotheek. 
De onthulling van het beeld Is geprogram
meerd voor zaterdag 5 april 1997. Bak
steenproducent Kormic-Terca zet de schou
ders onder dit prestigieus project. Vanaf 5 
april tot en met Pinksteren loop er ook nog 
een tentoonstelling „van schets tot beeld". 
Morris versus Pauwels. Een andere ten
toonstelling, eveneens in de stadsbiblio
theek, biedt ons een Inzicht In de realisatie 
van een strip. Tekenaar Peter Brutln toont in 
een ludieke prentenreeks het verhaal van 
een creatief proces. Het geheel wordt aan
gevuld met werk van de verdienstelijke 
Christian Verhaeghe, bekend van de vier
delige Guldensporencyclus. 

DE WERELD VAN MORRIS 

In het Kortrijks Stedelijk Museum worden de 
voorouders van Morris belicht. De familie 
Debevere had ooit een belangrijke pij pen-
fabriek op Overlele. Er wordt dan ook een 
merkwaardige collectie Debevere-pijpen 
tentoongesteld. Blikvangers zijn de figu

ratieve modelten met beeltenissen van Le
opold Il en Albert II, Kortrijk zou de Groe-
nlngestad niet zijn moest ook de speciale 
„Groeninghepijp', uitgebracht naar aanlei
ding van de 600ste verjaardag van de Gul-
densporenslag in 1902, niet worden ten
toongesteld. „Van klei tot pijp" Is beslist een 
bezoek waard. 
Geweten Is dat Morris lange tijd in Amerika 
verbleef en er veel inspiratie vond voor zijn 
,,lonesome cowboy". Limelight brengt voor 
de gelegenheid de films Ceronimo (Walter 
HUI, VSA1995) en Cheyenne Autumn (John 
Ford, VSA 1964), twee westerns van de 
betere soort. Tenslotte is er de tentoon
stelling ,,De wereld van Morris", in de foyer 
van de Stadsschouwburg. We leren er Morris 
kennen als Illustrator, schilder, cartoonist en 
publlclteltstekenaar. Beslist een verdiend 
eerbetoon voor één van onze grootste 
beeldkunstenaars 

BUTH 

We schreven het reeds eerder. Leo de Budt 
(Buth) blijft met zijn ongekend groot talent 
één der meest miskende Vlaamse strlp-
meesters van onze tijd. Danny De Wilde van 
de Gentse stripwinkel ,,De negende kunst" 
wil daaraan verhelpen en betracht voortaan 
driemaandelijks opnieuw onuitgegeven 
Thomas Plps-strips op de markt te brengen. 
,,De ketel van Gundestrup", nummer 29 uit 
de Thomas Plps-reeks verscheen zopas als 
nummer 1 van de nieuwe reeks. 
Het betreft een der betere Plps-strips, nog 
steeds boeiend en actueel en mét het 
muisje. Deze zomer volgt een andere on
uitgegeven Pips- ,,De dobberende dob
ber". 

BOB MAU 
Evenzeer te weinig bekend In Vlaanderen 
ondanks een groot talent Is Bob Mau. Bra
bant Strip bracht twee albums uit van „De 
nieuwe avonturen van Kari Lente". De weer
bollen en De wraak van de uil Deze werken 
verschenen ter gelegenheid van de Bob 
Mau-tentoonstelling In Brasschaat, van 24 
oktober tot 5 november verleden jaar. Er 
zijn eveneens nog twee titels In voorbe
reiding : De zandmannetjes en Vespa tra-
laliria. 
Brabant Strip bracht trouwens reeds eerder 
Het spook van Zamelberg uit, een verhaal 
van Pits en Kaliber (helaas binnen de kortste 
keren uitverkocht). Brabant Strip, een ver
eniging die méér dan 3 50 striplief hebbers In 
Vlaanderen en Nederland groepeert, be
steedt ruim aandacht aan de zogenaamde 
„antieke strips" en verdient hiervoor alle lof. 
Zo publiceerden zij ook reeds Adam leeft 
nog, de allereerste strip van Jef Nys. 

NERO 

Stripheld Nero staat straks een halve eeuw In 
de krant en dat zal beslist niet onopgemerkt 
voorbijgaan. Zopas verscheen de indla-trl-
iogle en Standaard Strips plant ook nog 
twee boeken rond Mare Sleen en Nero Later 
dit jaar komen wij hier nog uitgebreid op 
terug. De vernieuwde aandacht voor de 
eeuwig Vlaamse Nero komt zekerlijk op zijn 
tijd. Men kon zichtot dusver niet van de 
Indruk ontdoen dat de Nero-albums eerder 
stiefmoederlijk behandeld worden in de 
Standaard-boekhandel te Kortrijk kon men 
begin maart nauwelijks tien Nero-albums 
aantreffen tussen de honderden Suskes en 
Wiskes Het eerherstel komt hier dan ook 
zeker op tijd. Lieven Demedts 

kende Vlaamse kunstenaars te Brussel een 
kans te geven. 

EEN GOED OOG 

Achteraf gezien had Caryatide, zoals zo
veel andere gelijkaardige verenigingen, 
kunnen verdwijnen of in de vergetelheid 
geraken, ware er niet de koppige vol
harding van haar beheerders geweest en 
vooral het talent van enkele voorname 
kunstenaars die zij in de loop van haar 
geschiedenis kon aantrekken. Caryatide 
had ogenschijnlijk 'een goed oog' op de 
ontluikende kunstwereld. Dit bleek dui
delijk uit de samenstelling van de ju
bileumtentoonstelling, een combinatie 
van kunstenaars van het eerste uur en 
anderen die in latere jaren, gedurende 
min of meer lange tijd, bij de aktiviteiten 
betrokken waren. De negen geselecteerde 
kunstenaars braken door op nationaal en 
zelfs internationaal niveau, drie onder 
hen kregen bovendien de opdracht om 
een metrostation met een grootschalig 
beeldhouwwerk of fresco te versieren. 
Bij de 'anciens' noteren wij de nestor 
Mare. Eemans, hij noemt zichzelf de 
'laatste surrealist'; Hélène Riedel met een 
reeks verontrustende magisch-realisti-
sche oerlandschappen; Frans Minnaert 
met enkele recente dramatische, apo
calyptische werken; Hilde Van Sumere 
die speels een zaal omtoverde tot een 
poëtische tuin met marmeren en brons-
gepatineerde beelden; en Geo Sempels 
met een selectie lyrische en krachtig ge
kleurde werken die hij realiseerde op het 
einde van zijn leven. 

Van de later bij Caryatide aanbelandde 
kunstenaars is er recent werk van Luc 
Hoenraet dat herinnert aan verweerde 
muren waarin vreemde tekens en graffiti 
opdoemen, ook tijdloos werk van Remi 
Van Praet in een vibrerend, dan weer 
korstig materie-magma. Ten slotte zijn er 
de 'newcomers' Maurice Wyckaert, met 
onder meer het tragische doek Art einem 

Freund dat hij schilderde als een hom
mage aan zijn in 1973 overleden vriend 
Asger Jorn; en Jo De Blieck, met zes 
krachtige, vitale en ruw gebeitelde beel
den in zwart mazy marmer. 
Uit deze tentoonstelling bleek overdui
delijk de grote rol die Caryatide ge
durende drie decennia speelde in de pro
motie en de uitstraling van de Vlaamse 
beeldende kunst in het moeilijke en over
verzadigde Brusselse culturele landschap. 
Naar aanleiding van jubileum en ten
toonstelling gaf het Mercatorfonds (met 
Paribas als sponsor) een verzorgde en 
verrassend goedkope catalogus (42 blz, 
200 fr.) uit, onder de eindredactie van 
kunsthistorica Christine Vuegen. De ca
talogus kan besteld worden op tel. nr. 
02/767.69.45. 

Piet de Groof 

13 maart 1997 
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MAN BIJT HOND 
Velen herinneren zich de beelden van het journalistenleger dat zich 

als een bende bloedhonden wierp op het ontslag van Willy Claes, 

op de zaak-Dutroux, op Elio Di Rupo, ... Hoe komt het dat de 

media de jongste tijd zelf in het middelpunt van de belangstelling 

staan en niet meer alleen de als overbrenger van de boodschap 

fungeren f Dat is de centrale vraag van Pol Deltours Man bijt hond. 

Over pers, politiek en gerecht. Deltour, die als journalist van De 

Morgen justitieverslaggeving verzorgt, tracht een samenhangende 

ontleding te maken van de spanningen tussen media en politiek, 

tussen recht en commercie, tussen publiek en joernalist. Vooral 

tussen media en gerecht blijkt een gespannen relatie te bestaan. 

BOEKEN 

Deltour biedt geen oplossingen aan voor de problemen, al meent 

hij wel dat teveel ondoordacht wetgevend initiatief te mijden is. 

c& Man bijt hond. Over pers, politiek en gerecht. Pol Deltour. 

Uitg. Icarus - Antwerpen, 1996,167 blz., 495 fr. 

GOUDEN VOETBALCIDS 
Bij het bekijken van een voetbalwedstrijd op TV stellen wij ons 

soms de vraag waar die kommentatoren toch aan al die informatie 

komen. Als wandelende encyclopedieën slagen zij er vaak in om de 

kijker met uitslagen uit een verleden om de oren te slaan, analyses 

te maken van het voetbal in een land, grote en minder grote sterren 

te plaatsen in hun clubverleden. De Gouden Voetbalgids leert ons 

waar zij minstens een deel van de mosterd halen. In hoofdzaak 

gericht op Nederland en België geven Lex Muller (Algemeen 

Dagblad) en Francois Colin (Het Nieuwsblad) een mundiaal 

overzicht van de populairste balsport in onze contreien. De 

grootste voetbalnaties krijgen meer aandacht en de clubs ervan 

krijgen ieder apart een korte geschiedenis. Met onnoemelijk veel 

uitslagen van wedstrijden. Voor de freaks! 

c» De gouden voetbalgids. Lex Muller & Francis Colin. Stan

daard Uitgeverij - Antwerpen, 1996, 487 blz., 695 fr. 

Over meeuwen 
en fissen 

^ BOEKEN ^ 

„Dag ventje met de fiets op de vaas met de 
bloem, ploem ploem". Paul Van Ostaijen 

liet Mare 's morgens de dingen groeten. 
Uitgeverij Clavis koos in het najaar van 
1996, een eeuw nadat Van Ostaijen ge
boren was, drie korte en vrolijke ge
dichten van één van Vlaanderens be
langrijkste dichter en liet er illustrator 
Paul Verrept op los. Het resultaat zijn drie 
zeer originele kinderboeken. 

c» Slaap, Sjimpansee & Mare. Paul van 

Ostaijen & Paul Verrept. Uitg. Clavis -

Hasselt, 1996, 295 fr. per deel. 

Een zeer bijzonder sprookje is dat van De 
verstoten prinses. Niet zozeer het verhaal 
- over een prinsesje dat verstoten werd na 
de geboorte omdat de koning liever een 
zoon wilde - maakt het boek zo prettig, 
wel de combinatie met de erbij opge
nomen illustraties. Die laatsten komen 
immers van de hand van Jean-Léon Hu-

ens, die hier te lande ruime bekendheid 
geniet als illustrator van 's Lands Glorie, 

een zesdelige reeks die bij elkaar gespaard 
kon worden met punten van Artis His-
toria. Het zijn hoofdzakelijk fragementen 
en niet de gehele afbeeldingen die de lezer 
te zien krijgt, maar dat mag de pret niet 
drukken. Deze vreemde, maar niettemin 
erg geslaagde, combinatie zal voor kin
deren een hoog sprookjes- en voor ou
deren een hoog herinneringsgehalte heb
ben. 

c&De verstoten prinses. Corinejamar & 

Jean-Léon Huens. Uitg. Casterman-Am

sterdam, 1996, 495 fr. 

KINDERVLEES 

Als Jara jarig is wil ze van haar moeder 
een vis of, zoals ze zelf zegt, een Fis. En ja 
hoor: ze krijgt er één en met hem beleeft 
ze de dolste avonturen. Nadat Jara de vis 
heeft leren rennen, leert het dier haar op 
zijn beurt zwemmen. Pretentieloos maar 
fantasierijk verhaaltje. 

o&De fis. Hannajohansen & R. Susanne 

Berner. Uitg. Querido - Amsterdam, 

1996, 499 fr. 

In Ik ruik kindervlees gaat een wel zeer 

vreemde tante op zoek naar een kind om 

op te eten. Ze had al heel vele dingen op 

haar geweten, maar dat was iets wat ze 
nog nooit gedaan had. Het spreekt voor 
zich dat de mensen hun kinderen be
schermen tegen zo'n onmens. Net voor 
het moment dat ze van honger dreigt om 
te komen vindt ze dan toch een prachtig 
mormeltje. Maar wanneer ze het kind 
achter de kiezen heeft, krijgt ze al vlug 
veel spijt. Gruwelverhaal op kindermaat 
met zeer aparte tekeningen. 

<^Ik ruik kindervlees. Valerie Dayre & 

Wolf Erlbruch. Uitg. Querido - Am

sterdam, 1996, 550 fr. 

VOGELVRIENDEN 

Voor iets oudere kinderen is Ik lijk op 
mijn mama bestemd. In een rijkelijk ge
ïllustreerd boekje maken kinderen kennis 
met de meest uiteenlopende ouder-dieren 
en hun jongen. De begeleidende tekst 
slaagt erin om met eenvoudige woorden 
relatief moeilijke begrippen uit de doeken 
te doen. Kleur- en leerrijk boekje. 

c&Ik lijk op mijn mama. Renne. Uitg. 

Clavis - Hasselt, in de reeks 'De natuur 

op schoof, 1996,495 fr. 

Wanneer Jack de merel een meeuw ont
moet worden het dadelijk dikke vrien
den. Mijn vriend Jim vertelt het verhaal 
van een vriendschap tussen beide vogels. 
Maar in het geboortedorp van Jim zijn 
niet alle meeuwen gediend met de aan
wezigheid van zo'n zwarte vogel. Totdat 
de viseters ontdekken dat zo'n merel toch 
wel biezondere gaven kan hebben... 

c»Mijn vriendjim. Kitty Crowther. Uitg. 

Querido - Amsterdam, 1996, 550 fr. 

Wat er allemaal kan gebeuren in een 
kleuterklasje ontdekken jonge lezertjes in 
Ukkepukken bij elkaar. Aan zowat alles is 
gedacht: van het spelen in de zandbak, 
over het voorlezen van een boek tot het 
potjepiassen. Speels boekje met veel kleu-
ter-actie. 

c»Ukkepukken bij elkaar. Nannie Kuiper 

& Thé Tjong Khing. Uitg. Leopold -

Amsterdam, 1996, 499 fr. 
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Een Jeugdboekenweek 
telt 14 dagen 

Het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur 
(NCJ) is de overlcoepelende organisatie die er 
leder jaar - en dit alweer voor de 26ste keer -
in slaagt, de jongeren aan te spreken, met 
liet doel hen aan het lezen te krijgen of te 
houden, 
Meer dan 150 boekhandels, 150 bibs en 800 
scholen hebben zich dit jaar geëngageerd 
om In te spelen op het thema kunst, met de 
slogan „Kunst met de K van boek". Dat werd 
ons verteld op de persconferentie die in het 
Antwerpse MUHKA doorging. Door Geert De 
Brabander, directeur NCJ; Noël Dupon, be
stuurder-directeurvan de boekenclub ECl die 
een van de grote sponsors is - en die zich 
bekloeg over het systematisch verzwijgen 
van de namen van de sponsors, zodat in een 
nabije toekomst wel eens vele dingen niet 
meer mogelijk zullen zijn als die sponsors 
afhaken: Wllfried Cajot van de VBVB (Ver
eniging ter Bevordering van het Vlaamse 
Boekwezen) en Jan Hoet, conservator Mu
seum Hedendaagse Kunst Cent. 
De VBVB publiceert - in een oplage van maar 
liefst 19.200 exemplaren - ter gelegenheid 
van de Jeugdboekenweek het actieboek Uit 
de doeken, een kijk- en leesboek dat kunst 
voor kinderen van 9 tot 12 jaar aantrekkelijk 
maakt; Het gaat over kinderen in schilderijen, 
beeldhouwwerken, tekeningen en foto's. 

Humo-journalist Rudy Vandendaele voorzag 
alles van levendige commentaar. Hierbij 
hoort een 8 bladzijden tellend schoolvoor
beeld, met tips voor leerkrachten van Anita 
Wuestenberg. Leerkrachten kunnen hiervoor 
terecht bij de boekhandel waar ze het ac
tieboek kochten, aan de schamele prijs van 
125 fr., mooi ingebonden en wel. De VBVB 
zorgde ook voor een nieuwe editie van De 
Boekentrommel. een rijk geïllustreerde fol
der over de nieuwste kinder- en jeugdboe
ken, bijzonder geschikt voor kinderen, leer
krachten, ouders en bibliothecarissen. 
Op woensdag 26 februari werden de prijs
winnaars bekend gemaakt. Gisteren 5 maart 
werd op het Openingsfeest Jeugdboeken
week in het Antwerpse MUHKA het startschot 
gegeven van de Jeugdboekenweek, die dan 
weer veertien dagen door Vlaanderen raast. 
Ondertussen kon men reeds in een boe
kenbijlage van Het Nieuwsblad een mooi 
overzicht van een aantal kinderboeken vin
den, terwijl ook De Stlpkrant een speciaal 
boekennummer maakt, en het Radio 1 pro
gramma Voeten Vegen het openingsfeest 
live in de ether bracht. 
Tot 19 maart moet u toch eens een boek
handel binnenlopen, want boeken koopt 
men nog steeds bij de boekhandel. 

Reddy 

13 maart 1997 



NORMAL LIFE 
Alles speelt in een nogal kleurloze buurt van Chicago. De leuk 

uitziende Chris is een beginnend agent, terwijl de sexy Pam 

nachtwerk verricht. Zij houdt ervan op de rand te leven, rijdt graag 

op bikes, zuipt als een Zwitser,... Deze vulkaan ontmoet de veilige 

haven van Chris. Die merkt al gauw dat Pam moeilijkheden kan 

brengen. Wanneer Pam in haar oude leventje hervalt, zegt hij wel 

dat ze gek is, zonder evenwel te beseffen hoe zwaar ze het zitten 

heeft. Pam drijft het gezin al vlug in de rode cijfers en wanneer ze 

op de begrafenis van Chris' vader komt aanzetten op rolschaatsen, 

probeert iedereen hem ervan te overtuigen dat dit met de geschikte 

vrouw is. Chris heeft evenwel trouw gezworen en daaraan wenst 

NIEUW IN DE BIOS 
htj zich te houden. Hij verliest er wel zijn baan door en beslist, 

noodgedwongen, banken te gaan overvallen. In het begin lukt hem 

dat aardig, maar dan komt Pam erachter... Je vraagt je af waar je 

nog zo'n gekke man als Chris kan vinden, maar ze zullen wel 

bestaan gezien het hele verhaal blijkbaar gesteund is op waar

gebeurde feiten. Niet echt een grote film. (**) 

JERRY MAGUIRE 

...is het nieuwe vehikel waarin Tom Cruise zijn ding mag doen. En 

dat doet hij uitstekend. Hij is een agent van sportlieden met maar 

liefst 72 klanten. Maar Jerry Maguire (de rol van Cruise) begint 

zich vragen te stellen over zijn manier van leven. Hij stuurt een 

ongevraagde nota naar zijn bazen, waarin hij zegt dat hij minder 

klanten zou willen doen. Hij krijgt prompt zijn ontslag, maar 

wordt gesteund door Dorothy, boekhoudster van de onderneming. 

Een menselijke blik achter de schermen van de sportfiguren, waar 

trouw soms tot grootse dingen kan leiden. Tom Cruise is sterk en 

ook de rest van de cast zit goed in z'n vel. In de film figureren ook 

een aantal echte Amerikaanse sportfiguren, die in Amerikaanse 

bioscopen wel voor een 'aha-erlebnis' zullen zorgen, maar die ons, 

Europeanen, koud zullen laten. Niettemin (***) 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP ^ 

l ^ ï ^ Kunst... omdat het moet: Heinrich Böil De 
Nederlandse TV-zuilen zijn verplicht om een zeker 
percentage zendtijd in te vullen met kunst en cultuur. 
De TROS maakte daar dan maar de titel van een 
programma van. in Kunst . omdat het moet pre
senteert de TROS vanavond een uitgebreid portret 
van de Duitse schrijver, Nobelprijswinnaar Heinrich 
Böll (1917-1985). Aan de hand van filmfragmenten, 
archiefmateriaal, citaten uit zijn werk, interviews, 
journaalfragmenten enz. wordt het leven en werk 
geschetst van een van de grootste schrijvers van deze 
eeuw zat. 15 maart, Ned. 2 om Ou.30 

'ïfe^ El Lado Oscuro dei Corazon Argentijns/Ca
nadese film waarin regisseur Eliseo Sublela op In
genieuze wijze kitsch, poëzie en surrealisme mengt en 
dat alles overgiet met een ironisch sausje. Zon. 16 
maart. Ned. 3 om 22U.32 

Interview met 
Bowie n.a.v. z(fn 
50ste. Het uur van 
de wolf, maand. 17 
maart, Ned. 3 

om 23U.22 

•fer^ Uittreden sekten in het wekelijks praatpro
gramma Rondom Tien waarin interessante actua-
llteitsgebonden thema's aan bod komen, praten deze 
avond betrokkenen, familieleden, deskundigen enz. 
over „uittreken uit sekten", wat, zoals is geweten en 
uit het debat blijkt, vaak geen sinecure is. DIns. 18 
maart, Ned. 1 om 22u.03 

' Ife^ De vierde Man Nederlandse film van Paul 
Verhoeven en in de verte gebaseerd is op een novelle 
van Gerard Reve. De film werd gedraaid in de tijd toen 
de Nederlandse film furore maakte omwille van zijn 
„openheid en realistische uitbeelding", wat vaak 
synoniem was van aan porno leunende erotiek, ver
baal exhibitionisme en viesheid. Met twee ijzersterke 
acteurs: Renée Soutendijk en Jeroen Krabbé. Woens. 
19 maart, Kanaal 2 om 22u.35 

I f e ^ Panorama: werken de Walen? Reportage 
van Jos van Hemelrijck en Dirk Mampaey over werk
willigheid, werkgelegenheid en werkloosheid In Wal
lonië, meer bepaald in de provincies Luxemburg en 
Henegouwen. Dond. 20 maart, TV 1 om 21u.45 

;i|^p/ De Alfabetshow zou VT4 nu toch de in
tellectuele toer opgaan? Met enige verbazing maar 
toch met de nodige achterdocht lazen wij de pers
mededeling dat VT4 een spel op het scherm gaat 
brengen waarbij enige taalkennis is vereist en waarbij 
al eens nagedacht moet worden. Het wordt de 
„Alfabetshow". Vrij. 21 maart, VT4 om 20u.30 

Oesjel 
De Vlaamse regering keurde vorige 

week een voorstel tot decreet van Vlaams 
Media-minister Eric Van Rompuy goed. 
Het voorstel betreft de oprichting van een 
Vlaams Commissariaat voor de Media. 
Dit autonoom college zal toezien op de 
naleving van de mediawetgeving en, in
dien nodig, sancties kunnen opleggen. 
Voorts zal het ook instaan voor het ver
lenen van erkenningen en vergunningen. 
Het college zal samengesteld zijn uit een 
voorzitter en twee commissarissen. Het is 
de bedoeling dat de functies worden 
toegekend aan 'onafhankelijk gekozen 
magistraten'. 

Het kon haast niet uitblijven: na het 
fenomenale succes van zijn optreden in 
o.a. 'De Drie Wijzen' en 'Typisch Chris' 
gaat Kamiel Spiessens nu ook een gooi 
doen naar roem op het witte scherm. 
'Oesje' zal de prent heten. Het is de eerste 

film waarin de Kinepolis-iamïïie Bert zelf 
zal investeren. 

Als het aan Event TV zelf ligt, heeft 
Vlaanderen er tegen 1 september een 
nieuw commercieel TV-kanaal bij. Event 
TV is in handen van het Brusselse pro
ductiehuis Action Media & Communi

cations, Belgacom en Bank Degroof dat 
enige tijd geleden uit VIM stapte. Het 
nieuwe station wil doelgroepentelevisie 
brengen rond speciale evenementen en 
manifestaties. Vorig jaar deed het reeds 
enige tijd proefuitzendingen vanop het 
autosalon. In principe kan Event TV niet 
op de Vlaamse kabel: het station moet 
gefinancierd worden met reclame en daar 
heeft VTM nog altijd het wettelijk mo
nopolie voor. Het is wachten op het 
nieuwe Vlaamse mediadecreet om dat 
monopolie ongedaan te maken. Of Event 
TV zolang kan en wil wachten is nog maar 

Kamiel Spiessens goes Olliewood. 

de vraag. De nieuwe omroep kreeg al een 
zendvergunning van de Duitstalige ge
meenschap. Dat maakt het hem mogelijk 
om uit te zenden vanuit de Oostkantons 
en zo toch op de Vlaamse kabel te komen. 
Vlaams mediaminister Eric Van Rompuy 
van zijn kant heeft al laten weten dat de 
zender eerst een Vlaamse vergunning 
moeten hebben. 
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Het lijkt de openbare omroep me
nens met haar voornemen de kwa
liteit van de programma's te be
waken. De lang aangekondigde 
'Bloempotshow' Is er het eerste 
slachtoffer van geworden. Wegens 
'niet rijp' werd de eerste aflevering 
uitgesteld tot in het najaar, in 
plaats ervan kreeg de kijker de 
eerste 'ruiterloze' zondagavond 
een herhaling van de allereerste 
aflevering van 'FC. De Kampioe
nen'. 
Het afvoeren van minder goede 
tot slechte programma's is een 
verheugende vaststelling. De af
gelopen jaren heeft televisiekij
kend Vlaanderen immers nogal 
wat rotzooi moeten slikken. Triest 
dieptepunt daarbij was de 'Niks 
voor niks-show', een spelpro-
gramma dat van bij het eerste 
voorstel al in de prullenmand had 
moeten verdwijnen. Maar dat ge
beurde niet en daarom mocht o.a. 
Donaat Derlemaker al te lang het 
slecht weer maken in de show. 
Alleen Derlemaker overladen met 
alle zonden Israels zou niet fair zijn, 
daarvoor was het programma In 
zijn geheel te slecht. We nemen 
hem wel als voorbeeld omdat hij 
een gewezen winnaar is van een 
talentenjacht. Het heeft hem het 
statuut van BV opgeleverd en net 
Iets te veel geheel en half mislukte 
presentatie-opdrachten. 'Tartufo' 
en de eerder genoemde NVN-
show blijven niet bepaald op ons 
netvlies gebrand omdat ze zo goed 
waren. 

Winnaar worden van zo'n 'Ontdek 
de ster'-wedstrijd levert blijkbaar 
geen garantie op kwaliteit, noch 
op Vlaamse onsterfelijkheid. Tot 
dat besef komen ook de kandi
daten van 'U hoort nog van ons' 
best zo vlug mogelijk. Liefst 1.100 
Vlamingen voelden zich geroepen 
om een gooi naar het succes te 
doen. 24 ervan werden door de 
redactie van de talentenjacht 
weerhouden om hun droom op 
het scherm bekend te maken. Eén 
ervan zal, zoals Deriemaker, voor 
minstens even een BV worden. 
Het valt te hopen dat hij of zij in dat 
geval zichzelf blijft en niet, zoals de 
presentator van 'U hoort nog van 
ons', in een typetje kruipt. Walter 

een zelf gekozen gast en de pre
sentatie van een kwisje: nieuw is 
het allemaal niet, integendeel. 
Zelfs de samenstelling van de Jury 
gebeurde op een uiterst voorspel
bare manier. Jessie De Caluwein de 
rol van muggenziftster. Pros Ver
bruggen in die van aimabele groot
vader die veel punten geeft, Johan 
Terryn daar ergens tussenin. 
Waarom ook een verstandig man 
als Dirk Sterckx nog werd opge
voerd als gastjurylid, behoort tot 
de best bewaarde geheimen van 
de Reyerslaan. 
Het zal ook u overigens opgevallen 
zijn dat geen van de voornoemde 
namen een talentenjacht nodig 
had om er te komen. Kwaliteit, in 

Vis noch vlees 
U hoort nog van ons, vrijdag 7 maart 1997, TVl 

Baele. die Vlaanderen eerst al Rosa 
schonk, speelt nu immers de rol 
van JackyLebot, een Johnnyü\e in 
de jaren '70 is blijven steken. Ook 
het decor bestaat uit een overdaad 
aan kitsch zoals dat toen de mode 
was. Maar al deze als parodie be
doelde opsmuk kon niet verhin
deren dat 'U hoort nog van ons' 
niet verder reikte dan een wel heel 
gemiddeld programma van 13 in 
een dozijn. 
Dat heeft mede te maken met de 
manier waarop naar talent ge
boord wordt. Een interview met 
een 'instinker', een interview met 

zover daarvan sprake, komt 
meestal vanzelf bovendrijven. De 
overgrote meerderheid van het 
TV-talent, Is daarenboven goed in 
één kunstje. We zien Bavo Class 
geen 'Drie wijzen' presenteren, 
Bart Peeters geen Journaal. Noch
tans is dat wel de manier waarop 
de aspirant-talenten beoordeeld 
worden. En dus gaat het al fout van 
bij het begin. Wie 'U hoort nog van 
ons' wint, is er dan ook alleen zeker 
van dat hij of zij het meest geliefd 
was bij de Jury. TV-kIJkend Vlaan
deren zal er zijn slaap niet voor 
laten. Krik 
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De brief die de hoofdredacteur van ons 
weel<blad aan ai de lezers van WiJ heeft 
geschreven is de deur uit. Somnnige 
iezers hebben reeds positief op zijn 
verzoel< gereageerd, waarvoor danl<. 
Toch krijgt de WU-administratie tal van 
vragen en bemerkingen. Uit de meest 
voorkomende volgende bloemlezing : 
• Op welk ogenblik gaat mUn aan

gepaste Doorlopende Opdracht 
In? 

-Aangezien een Doorlopende Op
dracht... doorloopt, ook wanneer het 
bestaande bedrag niet gewijzigd werd, 
moet de bankinstelling de opdracht 

Vragen over uw wu-abonnement 
gegeven worden het bedrag van 100 
naar 150 fr. per maand op te trekken. 
Dit kan niet mondeling, enkel schrif
telijk en via het formulier dat elke 
abonnee heeft ontvangen. Luik 1 van 
dat formulier is bestemd voor de WU-
administratie, luik 2 voor uw bank
instelling. Op beide luiken vult u de 
datum in waarop uw bankinsteiiing 
verzocht wordt voor de eerste keer te 
betalen. Zo wordt uw abonnement 
niet onderbroken. 

• Kan Ik mIJn Jaarabonnement in 
een Doorlopende Opdracht wij
zigen? 

• Dat kan, mits u het aangeboden for
mulier volledig invult. Vooral de datum 
van de eerste maandelijkse betaling is 
belangrijk. 

I Wanneer en hoe ontvang ik het 
boek van Ludo Abicht? 

Elke lezer die zijn abonnement heeft 
vernieuwd ontvangt het boek van 

Ludo Abicht. Dat wordt hem/haar zo 
vlug mogelijk thuis bezorgd. 

• Hoe kan ik wu een steuntje 
geven? 

- Voor wie een nieuwe abonnee op het 
oog heeft beschikt de redactie over 
een aantal folders om de kennisma
king met WU vlotter te laten verlopen. 
U kunt ze aanvragen langs telefoon 
(02/219 49 30) Of fax van de lezers
administratie (02/217 55 10), Barri-
kadenpiein 12 te 1000 Brussel. 

Cabaret 
Aftistiaue 

Het hypocriete huilkoor dat weer in de 
media opstijgt naar aanleiding van een 
kindermoord klinkt hol en is beschamend 
vulgair. Ik erger mij mateloos aan deze 
groteske cinema van paginavolle stro
perige commentaren in onze „kwaliteits
gazetten". Platvloerse commercie. De fei
ten worden op een ridicule wijze uit
vergroot en zo slijmerig becommenta
rieerd dat het bespottelijk wordt. 
Alle zin voor nuance en relativering is in 
dit Dutroux-tijdperk helaas verdwenen. 
Toch gebeuren dagelijks in onze om
geving aanrandingen, verkrachtingen, 
moordpartijen, misdadige en dodelijke 
verkeersongevallen. Niemand die hier
over spreekt of er iets aan doet. Ook de 
karakterloze politici huilen mee in het 
koor van de losgeslagen media en hebben 
de moed niet tegen de sensatiestroom in 
te gaan. 

De media en de politici steken een be
schuldigende vinger uit naar de gemak
kelijkste zondebok „het gerecht", maar 
vergeten dat zijzelf de eerste verantwoor
delijken zijn wegens hun schuldig stil
zwijgen op het ogenblik van de feiten. 
Behalve een kort bericht van een paar 
lijnen werd toen over deze zaken niet 
meer gesproken, ook niet door zij die nu 
het huilkoor aanheffen. Ware het niet 
zo'n treurig schouwspel, zou men het 
postmodern „cabaret artistique" kunnen 
noemen. We zijn allemaal cabaretarties-
ten. 

Waker Maes, 
Zwevegem 

Renault redden? 
Zeker! Als de oorzakelijk schuldige over
heid aan deze rampzalige 3.134 ontslagen 
zijn gulzigheid intrekt en de veel te hoge 
loonlasten van ca. 51% drastisch verlaagt. 
Moest al jaren lang aangepast geweest 
zijn door de duidelijk zichtbare leegloop 
der bedrijven wegens te grote loonlast
verschillen op de wereldmarkt. Het ge
beurde mondjesmaat en dit zijn de ge
volgen. 

Alle bedrijven die kunnen wijken uit naar 
lageloonlanden in hun poging om winst 
te maken of te overleven. Hier valt werk 
overal weg omdat stilaan alles uit de 
lageloonlanden komt of zal komen. 
Grote multinationale bedrijven bekom
meren zich vanzelfsprekend niet om so
ciale gevolgen als de overheid het klimaat 
om werk te scheppen zelf eerst verbrodt 
door totaal onaangepaste eisen vol te 
houden. 

• WEDERWOORD ^ 

Men schiet altijd op de verkeerde vijand. 
Als die ontslagen 12 miljard zullen kosten 
aan de gemeenschap, naast al de sociale 
gevolgen, dan is dat niét de schuld van de 
bedrijven! Kan men eens ophouden met 
verstoppertje spelen? Betogen en klagen 
tegen de ware dader! 
Gelooft iemand in de huichelachtige ver
ontwaardiging van de overheid dat Re
nault zoiets durft doen? Afwenteling van 
de volkswoede? Het lukt nog ook! 
Waarom heeft ze zelf al lang niet gedaan 
wat ze moest doen ? 

Het is de taak van de overheid om 
bedrijven hier leefbaarheidskansen te ge
ven, om werkgelegenheid te scheppen of 
te behouden. 

Doet ze dat niet, dan is het bij Renault niet 
alleen dat er werkplaatsen verdwijnen. 
2.500 banen bij Ford Genk is wellicht het 
volgende. Bij Belgacom verdwijnen 5.000 
jobs. 

Met het bezetten of staken, en daardoor 
nog meer schade te berokkenen schept 
men schrik bij bedrijven, die dit land als te 
sociaal onrustig beschouwen en het links 
laten liggen. In de lageloonlanden staakt 
of bezet men niet! Hier proberen be
drijven te overleven met de werkdruk te 

verhogen, bijkomend stress te scheppen, 
overuren in plaats van nieuwe aanwer
vingen, deeltijds werk, enz... Naast al de 
andere die het niet volhouden en ver
dwijnen of verdwenen zijn. Al vergeten? 
Ironisch gezien schijnt niemand de ware 
oorzaak te kennen of ze te loochenen. 
Alleen de werkgever is de zondebok! Een 
beetje te populistisch als men weet dat de 
loonlasten elders minstens 30% lager 
liggen en wij produkten invoeren uit 
landen met lonen van 100 fr. per uur 
tegenover 1.200 fr. hier. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Nederlands 
model 
Het artikel „Voor- en nadelen van loon-
idex" (WIJ 6 maart j.l.) verwijst naar 
Nederland waar het paarse kabinet van 
Wim Kok het wondermiddel voor meer 
werkgelegenheid zou hebben gevonden. 
Voor zover ik het politieke bedrijf daar 
kan volgen meen ik dat dit succes het 
rezultaat is van de samenstelling van de 
regeing. Met name een tijdelijke ver

zoening tussen links en rechts, tussen 
progressief en en conservatief. Dit unieke 
samenkomen kon pas gerealiseerd wor
den omdat D66 tot een brugfunctie be
reid was. Dat was en is zeer moedig van 
die partij, want dhr. Van Mierlo weet uit 
ervaring dat zijn partij beter bij oppo-
sitiewerk af is dan bij meeregeren. 
Als men nu het Nederlandse model op 
België zou willen toepassen dan is de 
eerste voorwaarde een partij te vinden die 
tot zo'n brugfunctie bereid is. 
Misschien kan de VU deze wel spelen, 
maar dan in een echt paars kabinet. En 
niet in een rooms-rood zoals eerder het 
geval was. De ervaring heeft toch geleerd 
dat met christen-democraten, zowel in 
België als in Nederland, in moeilijke 
tijden geen land te bezeilen valt. 

D. D'heedene, 
Antwerpen 15 

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

De 
fterinnering 
Is een vorm 
van iioo|t 

Zwart op geel, maar open voor alle discussie. Het opinieweekblad Wü houdt u niet enkel 
geïnformeerd, maar tevens wakker en kritisch. In dit kader - en exclusief voor onze lezers - vroegen 
we aan filosoof Ludo Abicht een essay te schnjven over de toekomst van het Vlaamse emancipatie
project. U ontvangt het gratis wanneer u uw abonnement vernieuwt of nieuw intekent. WU kost slechts 
1.800 fr. voor een heel jaar. Dus bel naar 02/ 219 49 30 of fax ons uw naam en adres even door op 
het faxnummer 02/ 217 35 10. Want het wordt tijd dat u 'ns in onze boeken kijkt. 

D I T B O E K G R A T I S B I J E E N A B O N N E M E N T OP iv̂  wil 
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Niet zelden wordt het gebruiken van di
alect geassocieerd met wat men noemt 'de 
lagere bevolkingsklassen'. Kinderen die in 
het dialect werden opgevoed zouden niet 
meekunnen, heette het vroeger. „Dat is 
een houding geweest die nu betreurd 
wordt." zegt Jacques Van Keymeulen, me
dewerker aan het 'Woordenboek van de 
Vlaamse dialecten'. „In de jaren '50 en '60, 
de tijd van de ABN-acties, heeft men 
waarschijnlijk de vergissing gemaakt de 
strijd voor het gebruik van keurig Ne
derlands te verwarren met de strijd tegen 
het dialect. Daardoor kregen veel Vla
mingen de indruk dat de eigen taal niet 
goed was. Men had moeten zeggen dat 
men algemeen Nederlands (AN) moest 
spreken in die situaties waar dat nodig was 
en dat dialect iets was voor de huiselijke 
sfeer. De twee taalvariëteiten hebben hun 
eigen plaats in het leven. Dialecten zijn niet 
minderwaardig: het zijn eerbiedwaardige, 
zeer oude taalvormen. Ouder dan het 
Nederlands, dat uit de dialecten is ont
staan." 

Vorige week zagen we dat veel dialecten 
overgaan tot 'regiolecten', dat de streek 
waarin ze gesproken worden - en waar ze 
'leenwoorden' van elkaar overnemen -
groter wordt. Dreigt het zuiver dialect niet 
verloren te gaan.' „Je moet oppassen met 
het woord 'zuiver'." Dat zegt Magda De-

vos, projecdeidster bij het woordenboek. 
„Dezelfde vraag werd een eeuw geleden 
ook al gesteld. ledere generatie spreekt 
natuurlijk anders dan de voorgaande. Taal 
evolueert. Indien men evoluties en ver
nieuwingen in het dialect altijd inter
preteert als onzuiverheden dan hebben de 
critici gelijk. Het is wel zo dat dialecten 
zich vroeger voedden aan andere dia
lecten, terwijl de huidige leenwoorden 
vooral van het AN komen." 

TAALBREUK 
„Bij het onderzoek naar het dialect van 
Mariakerke bij Gent stellen we bv. vast dat 
het Mariakerks dialect verandert naar het 
Gentse toe alleen wanneer het Gents dich
ter staat bij het AN. In andere gevallen 
vergentst het niet." verduidelijkt Van Key
meulen. „Wanneer het ene dialect het 
andere beïnvloedt geeft het AN de richting 
van de verandering aan. In dialectwoor
denboeken van het einde van de 19de 
eeuw lazen we ook al de vrees dat de 
dialecten gingen verdwijnen. Maar toen 
was het slechts een evolutie. Sinds de jaren 
'60, o.m. door de media en de stijging van 
het opleidingsniveau, hebben we echt te 
maken met een taaibreuk, geen langzame 
taalverandering." 

Mede omdat de dialecten naar het AN 
toegroeien doet het woordenboek slechts 
beroep op mensen die voor 1930 geboren 
zijn. „In feite zijn de mensen die kunnen 
lezen noch schrijven de beste medewer-

Vorige week schreven we over de manier waarop het 

'Woordenboek van de Vlaamse dialekten' wordt 

samengesteld. Daarbij werd sporadisch ingegaan op 

het teruglopend gebruik van het dialect. 

Deze aflevering meer daarover. 

kers." zegt Van Keymeulen, „Het zijn 
veelal honkvaste mensen die bij wijze van 
spreken hun dorp nooit verlaten hebben 
en die enkel dialect spreken. Maar door de 
toegenomen scholing en mobiliteit van de 
bevolking komen die haast niet meer voor. 
Het is ook zo dat de 'lagere klassen' meer 
TV kijken dan de 'hogere'. In feite is het 
dus zo dat de eerste categorie nog meer 
dan de hogere wordt blootgesteld aan het 
AN." 

VERKAVELINGSVLAAMS 
'Toen pissen plassen werd, is het gezeik 

begonnen' luidt een minder fraai gezegde. 

Geldt dat ook voor de mensen die een 

Devos ziet een en ander zich ontwikkelen 
tot een soort van standaard-Vlaams. In de 
informele spreektaal - wanneer men niet 
echt op zijn woorden hoeft te letten - zal 
men op termijn misschien een erg Vlaams 
Nederlands spreken doorspekt met Bra
bantse en dialectische invloeden. Voor de 
meer formele situaties zal dan waarschijn
lijk de veel hogere 'BRTN-norm' gebruikt 
worden. 

OVER HET FRIES 
Om het dialect te bewaren worden nogal 
wat inspanningen, ook buiten die van de 
woordenboeken, geleverd. „Er zijn veel 
mensen" zegt Devos, „die met spijt in het 

Tweetaligheid 
gevraagd 

DE 
ANDERE 

TAALSTRIJD 

soort mengeling van AN en dialect spre
ken? „Dat is het fenomeen van de tus
sentaal." antwoordt Devos. „Die wordt 
terecht verguisd: hij heeft enerzijds niet de 
woordenrijkdom van het dialect, ander
zijds heeft hij niet de stilistische rijkdom 
van het AN. Van de andere kant denk ik 
dat je de tussentaal die je nu hoort spreken 
door de jeugd en in de gezinnen - Geert 

Van Istendael noemt dat denigrerend het 
'verkavehngsvlaams' - een normale stap is 
op de weg naar de standaardisering. In 
Vlaanderen maken wij nu voor het eerst 
een natuurlijke, zij het versnelde, stan
daardisering door: de mensen laten op 
zeer korte tijd het dialect vallen in een 
groot aantal situaties. Tot voor kort werd 
het vrij algemeen gesproken, nu beperkt 
het zich tot de huiskring. Maar aangezien 
de mensen niet altijd op hun taal letten, is 
hetgeen zij spreken vaak een veredeld 
dialect. Naarmate die standaardtaal-cul
tuur groeit zullen de tussentalen ook rijker 
worden." 

„Ideaal, zij het niet voor ons onderzoek, 
zou volgens ons zijn" zegt Van Keymeulen, 
„als de mensen de twee taalvarianten - AN 
en dialect - zouden beheersen. Zo'n fei
telijke tweetaligheid heeft alleen maar 
voordelen. De mensen zijn enerzijds in 
staat contacten te leggen en te commu
niceren in de standaardtaal, anderzijds 
blijven ze beschikken over hun streektaal, 
waarbij ze zich goed voelen én mogen 
voelen. Het is een krachtig middel tot 
expressie van regionale identiteit en sa
menhorigheid. Een mens wordt nu een
maal niet geboren als wereldburger. Voor 
de dialectoloog is het natuurlijk mooi 
meegenomen dat op die manier enige 
ruimte voor het dialect gereserveerd blijft, 
zodat zijn studieobject in leven wordt 
gehouden." 

hart vaststellen dat de dialecten verloren 
gaan. Met veel enthousiasme zetten zij zich 
dan in voor een heel aantal 'reddings
initiatieven': ze organiseren cursussen di
alect of, zoals in Nederland, ijveren voor 
de introductie van een vak 'Dialect' in de 
lagere school. Dat creëert een noodza
kelijk gevoel van samenhorigheid bij de 
mensen, maar daardoor wordt het dialect 
niet gered. De enige manier om het te 
redden is dat het doorgegeven wordt in het 
gezin." 

Een mooi voorbeeld daarvan is het Fries, 
geen dialect maar een officieel erkende 
minderheidstaal. Met die taal gaat het 
achteruit, ook al wordt zij onderwezen. 
Voor het lager onderwijs mag men zelfs de 
keuze maken uit de voertaal Fries of de 
voertaal Nederlands. Maar in slechts 54% 
van de Friese gezinnen werd eind jaren '80 
ook daadwerkelijk Fries gesproken. Geen 
overlevering dus. 

„In Nederland is de belangstelling voor 
dialecten, voor taal in het algemeen groter 
dan in Vlaanderen" sluit Van Keymeulen 
aan. „Mogelijk is dat omdat, voorzichtig 
uitgedrukt, de gemiddelde culturele in
teresse in Nederland hoger ligt. Neder
landers hebben meer belangstelling voor 
de eigen taal, die ze ook meer cultiveren. 
Het is in dat verband tekenend dat het de 
universiteit van Nijmegen was die met een 
dialect-project van start ging. De Ne
derlanders hebben veel belangstelling voor 
de taal en de dialecten die in Vlaanderen 
gesproken worden. In Nederland bestaan 
bv. verschillende wetenschappelijke insti
tuten waar enkel aan dialectologie en 
taaivariatie-onderzoek wordt gedaan. 
Vlaanderen kent er geen. Omdat bij onze 
noorderburen de dialecten verder ver
dwenen zijn, is de belangstelling ervoor 
ook groter. In Maastricht kunnen de in-

wijkelingen zich bv. inschrijven voor een 
cursus Limburgs. In Twente bestaat een 
bijbel vertaald in het dialect. Daar zijn heel 
vreemde initiatieven bij, maar de pers staat 
er wel vol van. De Zeeuwse commissaris 
van de koningin roept de gemeenteraden 
op om in het Zeeuws te vergaderen. 
Dialectdagen trekken er niet zelden hon
derden geïnteresseerden. In Vlaanderen 
leeft dat minder." 

„Je moet er wel rekening mee houden dat 
de attituden t.o.v. het eigen dialect in 
Vlaanderen en Nederland grondig ver
schillen." verduidelijkt Devos. „Naarmate 
een dialect meer verdwijnt, gaat men het 
meer waarderen. In Nederland heeft men 
plots beseft dat men een stuk cultureel 
erfgoed, belangrijk voor de identiteit, aan 
het verliezen is. In Vlaanderen is het zover 
nog niet. Wellicht heeft dat gebrek aan 
waardering te maken met de ABN-actie, 
vooral die van de jaren '50 en '60, die 
immers gepaard ging met een ware hek
senjacht tegen de dialecten. Men heeft de 
mensen ingestampt dat het dialect niet 
keurig was, zelfs onfatsoenlijk. Daar is iets 
van blijven hangen: mensen vinden het 
dialect niet waardevol en dan willen zij 
zich er ook niet voor inzetten. In ver
gelijking met de Nederlanders vinden wij 
dan ook moeilijker geschikte medewerkers 
voor onze woordenboeken." 

Geert Vranken 
c» Volgende week een laatste deel over de 

dialecten, de week erna spreken we met 

enkele ABN-aanhangers. Lezers die ge

boren zijn vóór 1930, voldoende ge

motiveerd zijn en tijd kunnen vrij

maken om mee te werken aan het 

bewaren van de Vlaamse dialecten 

kunnen zich wenden tot Het woor

denboek van de Vlaamse dialecten, 

Blandijnberg 2, 9000 Gent, tel. 

091264.40.79, fax 091264.41.70. 

De gesproken 
taal zal zich 
ontwikkelen 
tot een soort 
'Standaard-
Vlaams', voor 
de formele 
situaties zal 
de veel 
hogere BRTN-
norm 
gebruikt 
worden. 
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WIJ schenkt U 
dialectkaart 

Het Woordenboek van de Vlaamse dialecten schenkt aan 
60 wiJ-lezers een dialectkaart weg. 
Op de kleurrijke kaart staan alle dialectwoorden voor 
'vlinder' uit zowel Vlaanderen als Nederland. Het WVD 
geeft deze stijlvolle kaarten, waarbij ook een verdui
delijkend boekje hoort, gratis weg. 
Financiële steun voor dit cultureel waardevol project dat 
haast uitsluitend met vrijwilligers werkt, is niettemin 
welkom. Giften aan het WVD kunnen gestort worden op 
rekeningnummer 290-0030728-97, Universiteit Cent, St.-
Pietersnieuwstraat 25, 9000 Cent. Vermeld daarbij: Clft 
voor P8498. Giften vanaf 1.000 fr. zijn fiscaal aftrekbaar. 
Ook sponsoring is mogelijk, maar daarvoor neemt u best 
contact op met het wvD zelf 
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