
M
elchior Wathelet (PSC) is zeker niet 
de beste Justitieminister van het 
land geweest. Zijn beleid werd 

gekenmerkt door halfslachtige maatregelen, 
trage besluitvorming en het maken van fouten 
in het dossier van de Bende van Nijvel. 
Bovendien woog Wathelet te licht om meer 
geld voor het belabberde justitiebeleid op te 
eisen. Terwijl Louis Tobback en Johan Vande 
Lanotte de politiediensten versterkten, zou 
Wathelet zich eerder bezig gehouden hebben 
met afvalfraude en wapenaankopen door de 
Belgische overheid. In haar eindrapport stelde 
de commissie-Dutroux de Franstalige 
christen-democraat bovendien individueel 
verantwoordelijk voor de vervroegde 
vrijlating van Dutroux. De Kamer van 
Volksvertegenwoordigers keurde daarop 
unaniem het rapport goed. Daarin staat dat 
Wathelets individuele verantwoordelijkheid 
„in aanmerking moet worden genomen." 

Dat betekent zoveel als „roep een halt 
toe aan de verlenging van Wathelets mandaat 
als rechter bij het Hof van Justitie." 
Voorlopig heeft de federale regering daar 
geen oren naar. Premier Jean-Luc Dehaene 
meent dat Wathelet al genoeg gestraft is 
omdat zijn naam werd genoemd. Een nogal 
eigenaardige redenering, want in het 
verlengde daarvan zou men er kunnen van 
uitgaan dat iedereen wiens naam wordt 

Genoeg 
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vernoemd automatisch iets op zijn kerfstok 
heeft. Er liggen dan ook andere bedoelingen 
achter de weigering om de besluiten van de 
commissie-Dutroux op te volgen. De 
Franstahgen zien in een bestraffing van 
Wathelet een aanval van de Vlamingen, de 
PSC dreigt de regering te verlaten: de 
commissie-Dutroux wikt, de regering 
beschikt. 

Overigens ligt de bal ook in het kamp 
van het Europees Hof van Justitie zelf. Juist 
daarom wil VU-Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke het debat opentrekken. 
De Europarlementariër wijst in een ontwerp
resolutie op art. 167 van het Verdrag van de 
EG dat stelt dat rechters van het Hof van 
Justitie uit personen moeten gekozen worden 
die „alle waarborgen voor onafhankelijkheid 
bieden en aan alle gestelde eisen voldoen om 
in hun onderscheiden landen de hoogste 
rechtelijke ambten te bekleden." Aan die 
voorwaarden, aldus het VU-
Europarlementslid, is met betrekking tot 
Wathelet niet voldaan. 

Bovendien is Vandemeulebroucke van 
oordeel dat op grond van de 
,onafhankelijkheidsvereiste' geen voormalige 
regeringsleden in het ambt van Europees 
rechter benoemd kunnen worden. Het 
Europarlementslid stelt voor gewezen 
regeringsleden pas na een 
,ontluizingsperiode' van vijf jaar als Europees 
rechter aan te stellen. Met dat argument stapt 
Vandemeulebroucke naar de andere Europese 
parlementsleden in de hoop steun voor zijn 
voorstel te krijgen. 

(evdc) 

Congo is geboren. 

Federalisering Justitie. 

Verl<iezingen in Croot-Brittannië 

Nederlands aan de universiteit 

Een torenhoog gesctnii 
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A lsof er nog niet genoeg schandalen 
aan het licht zijn gekomen werden 

we deze week nog maar eens opge
schrikt. Meer bepaald via een nota van 
een lid van de ambassade van België in 
het Groothertogdom. De nota ligt sinds 
eind 1996 op de tafel van drie ministers 
van de federale regering. Het gaat om 
De Rycke (Buitenlandse Zaken), De 
Clerck (Justitie) en Maystadt (Financiën) 
De tekst maakt melding van 4000 men
sen waaronder bedrijfsleiders, politici, 
magistraten en gewone burgers. Zij zou
den zich o.m, ingelaten hebben met 
witwaspraktijken ten voordele van dic
tators als Moboetoe, Khadaffi en Sad
dam Hoessein. De vier genoemde ban
ken ontkennen elke betrokkenheid. 
Ook gewezen minister Leo Delcroix (CVP) 
kwam weer in beeld, dit keer zou hij 
getracht hebben van een gewezen di
recteur van Super Club belastende ver
klaringen over speurders van het Hoog 
Comité van Toezicht los te weken. Dit 
gebeurde enkele dagen nadat de broer 
van Delcroix aangehouden werd in de 
zaak-Super Club. 
Serge Moureau wordt ervan verdacht 
seksuele contacten met minderjarige 
jongens te hebben gehad, het PS-ka-
meriid is lid van de commissie-Dutroux 
en voorzitter van de commissie die on
derzoek naar Sekten heeft gevoerd. 
Regeringscommissaris bij de Universiteit 
Gent, Yannick De Clercq (VLD) wordt ten 
laste gelegd dat hij te hoge werkings

kosten indient. Daarover ondervraagd 
antwoordde de Vlaamse minister van 
Onderwijs, Luc Van den Bossche dat 
deze kosten ,,historisch zijn ge
groeid"... Vraagster Nelly Maes weigert 
zo'n antwoord te aanvaarden. 
In de ABOS-commissie die de handel en 
wandel van de Belgische Ontwikkelings
samenwerking uitvlooit raakte bekend 
dat de verkoop aan Kenia van 28 mo-

Een 
Nieuwe 
Cultuur 

blele klinieken niet meer of niet minder 
was dan een winstgevende zaak voor de 
Brusselse firma die de containers ver
kocht, in hoeverre Mare Eyskens (CVP) 
en de zaakvoerder van de firma, zijn 
schoonbroer, bij de transactie betrok
ken waren moet nog uitgezocht wor
den. 
Op de achtergrond van deze nieuwe 
feiten speelde zich het gevecht af om 
de herbenoeming van ex-minister Wa
thelet (PSC) tot rechter bij het Europees 
Hof. Het gebrek aan eensgezindheid om 

Wathelet te wraken werpt een schaduw 
op de consensus die binnen de com
missie-Dutroux was bereikt. Premier De
haene (CVP) en zijn kabinet steunen 
Wathelet. Wanneer wij deze tekst schrij
ven weten we enkel dat in de commissie 
geen unanimiteit bestaat over de her
benoeming, ook voor de uitspraak van 
de volksvertegenwoordiging is het te 
vroeg. Zullen de kamerieden eindelijk 
inzien dat zij de eerste macht in dit land 
zijn? 
Geruchten doen de ronde dat het mo
gelijke wegpromoveren van procureur 
Dejemeppe onderdeel van een deal is 
waarbij zelfs een versoepeling van de 
taalwetten in het Brussels gerecht zou 
gemoeid zijn. 
In de commmisie die de moorden van 
de zgn. Bende van Nijvel onderzoekt 
blijkt nog maar eens hoe onmenselijk 
sommige politiediensten en magistra
ten zich tegenover de nabestaanden 
van de slachtoffers hebben gedragen. 
Wij hebben deze feiten op een rijtje 
gezet om nog maar eens aan te tonen 
hoe slecht het met dit land is gesteld. 
Daarbij zouden wij de zonden haast 
minder erg gaan vinden dan het gemak 
waarmee zij bedreven worden. Politici, 
bedrijfsleiders, magistraten en andere 
prominenten die geacht worden de 
wetten nauwgezet te eerbiedigen, ko
men haast dagelijks in opspraak. Eerder 
vaak dan sporadisch hebben de mis
daden met geldgewin en misbruik van 

macht te maken. Te vaak om toevallig te 
zijn! 
Persoonlijk geldgewin is een oude kwel-
duivel waaraan veel mensen lijden en 
soms ook aan ten ondergaan. Schatrijk 
zijn mag dan al voordelen hebben, te
vreden Zijn met wat men (maar) heeft 
schenkt uiteindelijk meer bevrediging. 
Machtswellust zit elk van ons in de ge
nen en kan slechts getemperd worden 
door enige vorm van discipline of door 
controle. In de politieke wereld is een 
verkozen pariement de beste waarborg 
om misbruik van macht in toom te 
houden. Ook de bedrijfswereld beschikt 
over mechanismen om scheve schaat
sen te voorkomen. Maar wat gebeurt er 
als deze remmen plots onvoldoende 
functioneren? Wanneer grenzen steeds 
verder verlegd worden en ethiek plaats 
maakt voor bandeloosheid? 
Onze maatschappij is op een cruciaal 
moment aangekomen. Alle instellingen, 
wereldlijke als religieuze, kraken. Be
weren dat er een Nieuwe Politieke Cul
tuur nodig is, klinkt mooi maar versmalt 
de restauratie tot het Wetstraat-gebeu
ren. Nee, er is een Algemene Nieuwe 
Cultuur nodig Om die te bereiken is de 
inzet van alle geledingen van de maat
schappij nodig. Of dit nog kan in het tot 
op de draad versleten België is zeer de 
vraag. 

MaurKs Van Liedekerke 



De knoop van 2000 
De informatica veraangenaamt het leven, 
maar ze brengt ook haar ongemakken met 
zich mee. Eén ervan is het bepalen van 
tijd. 'Wereldwijd zijn de computers zo 
geprogrammeerd dat zij de jaartallen 
herkennen aan hun twee laatste cijfers. 
Maar ... daarbij is geen rekening gehouden 
met de jaartallen die eindigen op 00, zoals 
in het jaar 2000. Die vergetelheid bezorgt 

veel informatici nu reeds veel kopbrekens 
en de bedrijven handenvol geld om de 
machines klaar te stomen tegen de 
eeuwwende. Het probleem stel zich ook bij 
de overheidsdiensten. De federale regering 
heeft daarom haar fiat gegeven voor het -^ î f̂ j 
aanwerven van vier informatici om de P '̂ ^' 
ambtenarij in staat te stellen de kaap van'\u\qp 
2000 vlekkeloos te nemen. 

Positieve discriminatie 
,,Het sterkste wapen dat vrouwen hebben, is hun com
petentie. Het ergste dat hen i<an overl<omen, is te moeten 
horen: ze is daar benoemd omdat ze een vrouw Is, want 
dat haait hun prestaties naar beneden, (...) Ii< durf niet te 
zeggen dat li< er radicaai tegen ben, maar heb wei grote 
aarzeiingen. 'Il< ben vrouw, Vlaming en relatief jong. Het 
enige dat ik nog mis, is een handicap.' Dat klinkt cynisch, 
maar we moeten wei uitkijken dat we niet in dat straatje 
'verzeilen." 

Jjvnne Vieminckx, ondervoorzitter van het directiecomité 
• yan de Beurs van Brussel, over positieve discriminatie in De 

Standaard Magazine \J3n 2 mei 1997. 

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

Vanaf 1998 moeten politici en 
hoge ambtenaren een vermogens
aangifte en een mandatenlijst indie
nen bij het rekenhof. Enkel bij een 
strafonderzoek zullen de aangiftes 
worden geopend. 

In 1996 werd goed 29 miljard 
uitgegeven aan ontwikkelingshulp. 
Dat is 0,35% van het bruto binnenlands 
product en 0.03% minder dan er in 
1995 voor werd uitgetrokken. Tot voor 
de regering Dehaene il was het streef
cijfer nog 0,7% van het BBR Het is nooit 
gehaald. 

Vader Marchal wil opnieuw ge
hoord worden door de commissie-Du-
troux omdat hij vindt dat de com
missieleden te licht over de moord op 
An en Eefje zijn gegaan. Commissie
voorzitter Verwilghen wil Marchal 
slechts horen als deze nieuwe elemen
ten heeft. 

' Op 24 juni a.s. zal er een tweede 
Witte Mars georganiseerd worden. 
Het wordt of een ommegang langs de 
gerechtshoven of een gecentrali
seerde optocht door Luik. Het initiatief 
komt niet van de ouders, maar van het 
Luikse comité Le Rêve Blanc. 

Het aantal kankers zal binnen 
een kwarteeuw verdubbeld zijn. Daar
voor waarschuvrt de WHO, de wereld
gezondheidsorganisatie. Eén en ander 
is te wijten aan een hogere levens
verwachting en een gewijzigd levens
patroon. Ook een aantal andere chro
nische ziekten, zoals diabetes, zal spec
taculair toenemen. 

Het Steunpunt Werkgelegen
heid, Arbeid en Vorming van de KU-
Leuven berekende dat de werkloos
heid in 1996 niet daalde, maar steeg 
met 1,1%. Volgens het steunpunt zaten 
in België vorig jaar 829.501 mensen 
zonder werk, en niet 477.740 zoals de 
regering beweert. 

Leona Detiège, burgemeester 
van Antwerpen, wil dat de federale 
overheid ook niet-Belgen de kans 
geeft om als statutair in de ambtenarij 
te werken. Vooriopig kunnen zij dat 
enkel als contractueel. 

Vorig weekeinde namen 5000 
mensen deel aan Roze zaterdag, een 
jaartijks weerkerende manifestatie 
door en voor holebi's. Er werden o.m. 
gehamerd op het stemmen van een 
anti-discriminatiewet. 

2, 

vcc 
Op aandringen van de voorzitter van de 
Vlaams Gemeenschapscommissie (VGC) 
in Brussel en tevens staatssecretaris voor 
het Brussels Hoofdstedelijk gebied, Vic 

Anciaux, nam de VGC onlangs een aantal 
belangrijke beslissingen. Zo zal de drug
preventie in het Brussels basisonderwijs 
worden uitgebreid. Er wordt daarbij ge
bruik gemaakt van visie-ontwikkeling en 
vorming van leerkrachten en ouders. Ook 
worden acitviteiten in het jeugdwerk 
voorzien. 

Deze acitviteiten gaan als vanzelfspre
kend gepaard met een regelgeving en 
financiering voor de Werking met Kans
arme Jongeren (WKJ's). In een stad met 
178 achtergestelde buurten, waar de 
meeste kinderen en jongeren wonen, zijn 
de WKJ's een belangrijk beleidsinstru
ment. 

Er wordt bovendien aandacht besteed aan 
het smeden van banden met school en 
gezin door naschoolse begeleiding. De 
WKJ's zetten tevens experimenten op 
inzake werkgelegenheid, sport en indi
viduele hulpverlening. 
Naast het drugs- en jongerenbeleid, 
schenkt Vic Anciaux ook heel wat aan
dacht aan thuiszorg. Daarbij wordt naar 
een zuiloverschrijdende en interdiscipli
naire aanpak gestreefd. 

BRUSSELSE 
HANDELAARS 
Eind maart schreef Brussels VU-raadslid, 
Sven Gatz, 2000 Brusselse handelaars 
aan. In een vriendelijke brief vroeg Gatz 
de handelaars op een aantal vragen te 
beantwoorden. Gatz wou in het bijzonder 
hun taalgebruik nagaan. 
Slechts 29 Nederlandstalige en 41 Frans
talige handelaars vulden het enquête-
formuUer in. Toch is het Brussels VU-
raadslid niet ontevreden. In de brief brak 
Gatz een lans voor meer tweetaligheid. 
Bovendien werden vooral Franstaligen 
aangesproken. En het initiatief ging uit 
van de VU. Er waren aldus voldoende 
redenen om aan te nemen dat de respons 
niet hoog zou liggen. 
31 Franstaligen en 29 Nederlandstaligen 
vonden een tweetalige dienstverlening 
noodzakelijk. Wie het daar niet mee eens 
was, wees op de vrije taalkeuze of op de 
kost van meertalig personeel. Op de vraag 
of in de praktijk tweetalige dienstver
lening moet worden geboden, antwood-

^̂ ^ den 60 respondenten bevestigend en 

' ^,-,gj^^^6 ontkennend. 
Uit de antwoorden blijkt wel dat de 
kennis van het Nederlands zich meestal 
beperkt tot een aantal beleefdheidsfor
mules. Bemoedigend is wel dat een groep 
van handelaars effectief blijkt te werken 
aan Nederlandstalige winkelopschriften 

en twee- of meertalige reclame. Tot slot 
blijken de respondenten nood te hebben 
aan meer overheidsinitiatieven terzake. 
Zo is er een toenemende vraag naar 
goedkope en aangepaste taallessen en 
naar een vertaaldienst. 
Sven Gatz besluit: „De reacties zijn door 
de band genomen vrij positief. Ik denk dat 
dit een signaal is om als VGC, in sa
menwerking met de Vlaams gemeen
schap, aan een actief taalbeleid te werken 
dat op zijn minst taallessen aanbiedt. 
Daarnaast kan er ook een vertaaldienst 
worden uitgebouwd en dienen de Brus
selse handelaars blijvend gesensibiliseerd 
te worden, gebruik makend van taal-
hoffelijkheidsargumenten en van de po
tentiële koopkracht uit Vlaanderen." 

Binnen meerdere nog unitaire openbare 
maatschappijen, sportfederaties en be
roepsorganisaties laat de communautaire 
breuklijn zich gevoelen of wordt op een 
regionalisering aangestuurd. 
Een bekend voorbeeld is de Nationale 

Maatschappij voor de Buurtspoorwegen 

(NMBS). De spanningen tussen de Vla
mingen en de Walen nemen er zodanig 
toe, dat het Verbond van Vlaams Over

heidspersoneel (WO) de regionalisering 
van het spoorwegbeleid eist. Iedereen is 
de jongste tijd bovendien getuige geweest 
van de communautaire heibel binnen de 
Belgische Judofederatie. 
Bovendien staat de Belgische federatie van 

Aannemers van tegenwerken (BFAW) op 
springen. De Vlaamse wegenbouwers 
pikken het niet langer dat met hun le
denbijdragen wordt gesold. De Frans
taligen willen het gesjoemel in de doofpot 
stoppen en dat gaat de Vlaamse we
genbouwers te ver. De West- en Oost-
Vlamingen en de Antwerpenaren eisen 
een autonome Vlaamse Wegenbouwers-

groepering. Ze nemen het niet langer dat 
ze het gros van de middelen moeten 
ophoesten, terwijl ze daarvoor bitter wei
nig terugkrijgen en bovendien de Frans
talige directeur het geld door de ramen 
gooit. 

KARELVINCK 
Karel Vinck is de nieuwe voorzitter van 
het Vlaams Economisch Verbond (VEV). 
Hij vo\p:}ohan de Muynck op. 
In zijn toespraak gehouden in ,de Schelp', 
de ondergrondse ruimte van het Vlaamse 
parlement, zei Karel Vinck tegen 1999 
vier grote doelstellingen te willen re
aliseren. 

Eerst en vooral wil de Vlaamse wer-
geversorganisatie de bevolking en de 
overheid bewoist maken van de noodzaak 
om snel een maatschappelijke ommekeer 
te verwezenlijken. Bovendien kunnen de 
sociale organisaties niet langer het ei
genbelang nastreven. Vinck wil een 
nieuwe vorm van overleg tussen vak
bonden en werkgevers waarbij het al
gemeen belang voorrang krijgt. 
De nieuwe voorzitter van het VEV is er 
vast van overtuigd dat een dergelijk over
leg in Vlaanderen makkelijker haalbaar is 
dan op Belgisch niveau. Karel Vinck is 
geen communautaire scherpslijper. Net 
als Guy Verhofstadt bekijkt hij de nood 
aan toenemende regionalisering vanuit 
een realistisch, pragmatisch oogpunt. 
Juist daarom gunt Vinck het Belgisch 
overlegmodel nog een kans. 
Maar, als dit niet haalbaar is moet Vlaan
deren een autonoom overlegmodel cre
ëren. Merkwaardig is dat Vinck alvast 
verwacht dat Vlaanderen de vernieuwing 
inzet. Zo stelt hij voor om nu reeds een 
Charter voor Vlaanderen op te stellen. 
Dat kan als basis dienen voor dialoog met 
andere regionale en federale belangen
organisaties. 

Ook Schotten, 

Noord-leren 

en Welshmen 

winnen. 

8 mei 1997 



se non è vero... 
De redactie van WIJ, voor 7 5 % bestaande uit 
mannen, weet nog altijd niet waarom, maar sinds 
enige weken wordt zij geacht een aantal onver
klaarbare boodschappen te plaatsen in haar week
blad. Ook deze week worden haar kolommen weer 
gevuld met berichten waar alleen heel slimme 
mensen iets mee aan kunnen. 
'Helpt DDND de croocodillen verdelgen? (een 
wanhopige kandidaat-voorzitter)'. Laten we hopen 
dat dit soort onzin niet teveel geld gekost heeft. Er 
staat bovendien een kanjer van een taalfaut in... 

De redactie van WIJ zou evenwel geen goede 
redactie zijn als ze niet zelf op zoek was gegaan naar 
de waarheid achter het best bewaarde geheim van 
het Barrikadenplein. En zo is ze erachter gekomen 
dat deze 'verborgen verleiders' wel heel merk
waardige boodschappen bevatten. 
Zo is één ervan expliciet gericht aan de VLD-leden: 
„Doe Daems Niet De (Croo)". Een andere is dan 
weer een overtrokken bericht aan een belangrijk 
minister: „Domme Dikke Niet Doen". Of wat had 
u van deze gedacht: „Durf Daarover Nadenken 
Droplul", toegegeven een verklaring die het licht 
pas zag toen het ook buiten al opnieuw licht begon 

te worden ... Bij het uitgebreid ontbijt dat erop 
volgde opperde iemand dat een en ander wel eens 
het gevolg zou zijn van de waarschuwing op ons 
eitje: „De Dooier Niet Dichtdrukken". Of is het 
misschien, zoals geïnformeerd redactielid zich liet 
ontvallen, een reclamecampagne voor een anti
depressivum: „Daarom Draait Niemand Dol". 
Maar ondanks het feit dat alle duidelijke dom
migheid niet doorgrond (oeps!) is, kunnen wij u 
toch met stelligheid de juiste oplossing geven. Let 
op hier komt ze: „D(censuur) D(censuur) N(cen-
suur) D(censuur)". 
En dat u het nooit meer vergeet! 

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

DE CLERCQ 
Onlangs maakte de Nederlandse kamer 
van het Rekenhof aanmerkingen op de 
wijze waarop verschillende universiteiten 
tegen de kosten van hun regeringscom
missarissen aankijken. 
Vlaams VU-parlementslid Nelly Maes 

nam het verslag door en ontdekte de al te 
hoge werkings- en loonkosten die de 
regeringscommissaris aan de Universiteit 

Gent (UG), Yannick De Clercq opgaf. 
Bovendien blijkt er geen afdoende en 
onpartijdige controle op deze uitgaven te 
bestaan. 

Nelly Maes stelde zich ook vragen bij de 
talrijke mandaten die de Gentse com
missaris cumuleert.. Zo zetelt Yannick De 
Clerck in de Raad van Bestuur van een 
instelling die eigenlijk de spin-off is van 
de Gentse universiteit, in de Raad van 
Bestuur van een instelling die een con
current van het academisch ziekenhuis is 
én in de Raad van Bestuur van OMOB, 

waar de Gentse universiteit al haar ver
zekeringen heeft afgesloten. Voordien ze
telde De Clerck ook nog in een im-
mobiliënvennootschap die de UG on
roerend goed heeft verkocht. 
Aan minister van Onderwijs Luc Van den 

Bossche (SP) vroeg Nelly Maes enige 
uitleg. Die wees op het feit dat het decreet 
van 1991 heeft nagelaten de werkings
middelen vast te leggen en dat er bo
vendien geen statuut van regeringscom
missaris bestaat. Nelly Maes kon zich niet 
met deze misplaatste uitleg verzoenen. 

SEKTEN 
In het kamerverslag over de sekten werd 
een lijst van 189 organisaties opgenomen. 
De kamerleden willen daarmee niet aan
geven dat al deze organisaties malafide of 
gevaarlijke sekten zijn. Nee, ook volgens 
de jonge christen-democraten Luc Wil-

lems en Vieter De Crem moet de lijst als 
een „lees wijzer" worden begrepen. 
Nu staat er in deze lijst een aantal ka
tholieke organisaties waarvan inderdaad 
kan worden betwijfeld dat ze onbetrouw
baar of gevaarlijk zijn. Daarom trekt de 
CVP hard van leer tegen de lijst. Aan
gezien ze aan het verslag is toegevoegd, 
wordt volgens de CVP een amalgaan 
gemaakt van malafide sekten en ver
enigingen die te goeder trouw zijn. De 
CVP eist dat de lijst verdwijnt, zoniet 
keurt ze het verslag niet goed. De andere 
partijen én de jonge turken binnen de 
Vlaamse christen-democratie zijn het 
daar niet mee eens. 

DE CROO 
Als laatse in de rij, naast senator Guy 

Verhofstadt en kamerlid Rik Daems, 

wierp ook Herman De Croo zich in de 

strijd om het VLD-voorzitterschap. De 

Croo hoopt daarmee zichzelf op te vol
gen. De Croo profileert zich als de sociale 
liberaal. Hij wil de dialoog met de sociale 
organisaties niet uit de weg gaan, weigert 
het liberale middenveld in de steek te 
laten en mikt tevens op de stem van de 
kleine middenstand. Een zeker etisch 
conservatisme is De Croo niet vreemd. 
Gekoppeld aan zijn sociale bewogenheid 
moet dit de uitbouw van een brede volks
partij mogelijk maken. 
Met zijn sociaal liberaHsme wil De Croo 
als een volwaardig en mogelijke gespreks
partner beschouwd worden. De liberale 
achterban is het oppositie voeren grondig 
beu. Met een voor de andere partijen 
aanvaardbare De Croo, zal hij de H-
beralen in de regering loodsen. Zegt hij. 

1.500 mensen 

op Vlaams 
Blok-mani-

festatle te 
Temse. 

Laurent Désiré Kabila, leider van de Alliance des Forces 
Démocratiques pour la Liberation (AFDU, heeft 

voortaan driekwart van het Zaïrese grondgebied in handen. 
Ool< de hoofdstad Kinshasa is zo goed als omsingeld. Het 

einde van een bewogen tijdperk, het begin van een 
onvoorspelbaar regime. 

Sinds 1990 leven de Zaïrezen in een staat 
van ontbinding. Ciiaos, politlel<e anarchie 
en economische neergang teisteren een 
land zonder hoop. Even was er hoop toen 
president Mobutu Sese Seko op 24 april 
1990 schreiend het einde van de Tweede 
en een overgang naar de Derde Repubtielc 
aankondigde. Mobutu beloofde een over
gangsregering te vormen, in afwachting 
van verkiezingen waaraan drie partijen 
mochten deelnemen. Uiteraard dacht hij 
de nal<ende presidentiële verlciezingen te 
winnen. Toch zal<te de grond onder zijn 
voeten weg. De radicale oppositie luidde 
een offensief in, de internationale mo
gendheden weigerden nog langer de pre
sident onvoorwaardelijk te steunen, Mo
butu speelde zijn krediet bij de stedelijke 
bevolking kwijt. 
Daarop tekende de dictator zijn alom ge
kende verdeei-en- heersstrategie uit. Op
eens konden meerdere partijen aan het 
,democratlseringsproces' deelnemen, 
wat algauw tot de oprichting van niet 
minder dan 140 partijen leidde. Er werd 
een Nationale conferentie om&^^cht, een 
overgangsparlement, waarin iedereen zijn 
zeg opeiste en kreeg, waar uren werd 
gepaiaverd over de inrichting van de 
nieuwe staat, waarin atleriei blauwdruk
ken, o.a. de vorming van een federale 
staat werden besproken. De Nationale 
Conferentie, overheerst door het Heilig 

Congo 
Verbond van de Oppositie, ging een 
machtsstrijd met de president aan, maar 
moest uiteindelijk de duimen leggen. 
In feite maakte ivtobutu misbruik van een 
land dat geen ervaring heeft met wat in 
het Westen als democratie wordt aanzien. 
Wanneer Mobutu alle mogelijke partijen 
aan het zogenaamde democratiserings
proces liet deelnemen, wekte hij primaire, 
vaak etnische gevoelens op. Van zodra hij 
bovendien de hand reikte naar één van de 
drie sterice oppositiepart:ijen, viel het Hei
lig Verbond als een kaart;enhulsje in elkaar. 
Eerst werd Nguz a Karl-I-Bond tot de 
macht verleid, daarna Tschlselcedi, daarna 
Kengo Wa Dondo. 
Intussen zaaide Mobutu terreur en was hij 
de aanstoker van meerdere plunderingen. 
België, net ais de Amerikanen weigerden 
nog langer Mobutu finarjcieel en politiek 
te steunen. De Belgische regering 
wachtte intussen af. De Zaïrezen moesten 
zelf het democratiseringsproces inleiden. 
Al mikten de sociaal-democraten op de 
algauw verbrande Tschlsekedi en de chris
ten-democraten op ,het middenveld', 
een weinig doorzichting, al te machteloos 
en niet altijd even kosjer geheel van lokale 
niet-goevemementele organisaties, ker
ken, vakbonden, en kleinere etnische par
tijen. 
Wanneer In 1994 een miljoen Rwandese 
vluchtelingen Oost-Zafre of de Kivu-pro-

vlncie binnenstromen Is geen enkel Wes
ters land bereid de veiligheid in de vluch
telingenkampen te waarborgen. En dus 
doen de Verengide Naties een beroep op 
Mobutu. In de hoop er garen bij te spin
nen, wakkert hjj de xenofobe gevoelens 
bij de Hutu-vluchtelingen tegen de Ba-
nyamulenge. de Rwandese Tutsi-lnwijke-
lingen die al decennia lang in Zaïre wonen, 
aan. 
In 1996 wil Mobutu de Tutsi-inwijkelingen 
het land uitzetten. Maar, dat was zonder 
Kabila gerekend. Vooral gesteund door 
het Rwandese Tutsi-regime, maar ook 
door Oeganda en Zambia zette Kabila In 
Oost-Zaïre een offensief in. Ook Washing
ton gaf groen licht in de hoop dat Kabila 
,orde op zaken zou stellen'. 
Vandaag schreeuwt staatssecretaris Re
ginald Moreels moord en brand omwille 
van de afgrijselijke wijze waarop Kabila de 
Hutu-vluchtelingen uitmoordt. Moreels 
eist een militair-humanitaire Interventie, 
opgezet door meerdere Westerse landen. 
Zijn noodkreet komt er niet van vandaag 
op morgen. Zowel de Belgische regering 
als de internationale mogendheden wei
gerden humanitaire acties te onderne
men. De viuchteiingenprobtematiek was 
en is politiek te geladen. Enige uitspraak 
daarover hield als het ware de opheffing 
van het ,neutraiitletsbeginser in. Laat 
staan dat aaies zouden worden onder
nomen. 

Onafgezien van Moreels terechte opris
pingen, heeft de internationale gemeen
schap Kabila zijn gang laten gaan. Alsof het 
Westen niet wist of kon weten wie de 
rebellenleider was, welke plannen hij 
smeedde. Hem vandaag als de nieuwe 
dictator bestempelen die geen waartxir-
gen voor democratisering biedt, heeft 
weinig zin. Hij wordt de nieuwe macht
hebber, punt uit; Zaïre is dood, leve 
Congo. 

(evde) 

8 mei 1997 



stof tot spreken 
Artikel 10 van de CAO betreffende de 
rechten en plichten van de partijen bij een 
sollicitatie „bepaalt dat de aanwervende 
werkgever de sollicitanten niet op een 
discriminerende wijze mag behandelen. 
Daarbij mag hij geen onderscheid maken op 
grond van persoonlijke elementen, wanneer 
deze geen verband houden met de functie of 

met de aard van de onderneming, behalve 
indien zulks wettelijk wordt vereist of 
toegelaten. Zo mag de werkgever (...) geen 

onderscheid maken op grond van leeftijd, 
geslacht, burgerlijke stand, ziekteverleden, 
nationaliteit, politieke of levensovertuiging 
en lidmaatschap van een vakbond of een 
andere organisatie." Uit een antwoord van 
Miet Smet aan kamerlid Smets (VLD). De 
magistratuur, de hoge ambtenarij, de 
gouverneurs, ... allemaal benoemingen die 
aan deze CAO beantwoorden! 

4 

• WETSTRAAT ^ 

NU het werkgelegenheidsdebat in het Vlaams 
parlement ten einde Is, pleiten de VU-

parlementsleden Johan Sauwens en Jean-Mahe 
Bogaert voor een actief werkgelegenheidsbeleid. 

De democratische Vlaams-nationalisten reiken 
daarbij een confederale blauwdruk aan: de 

deelstaten bepalen zelf het tewerkstellingsbeleid. 

Confederate 
blauwdruk 

Verleden week dinsdag werd in het 
Vlaams parlement over de partijgrenzen 
heen een consensus bereikt over loon
kostenverlaging, rechtszekerheid voor 
bedrijven, het belang van investeringen 
en de noodzaak van Vlaams sociaal over
leg. Minister-president Luc Van den 
Brande zei op het einde van het debat dat 
naar Vlaamse sociale akkoorden moet 
worden gestreefd „zeker voor de huidige 
bevoegdheden, maar op termijn ook 
daarbuiten. Wanneer wij voor Vlaande
ren fiscale autonomie opeisen, dan is het 
onder meer om daarmee een tewerk-
stellingsvriendelijker beleid te voeren." 

HEFBOMEN 
Om een dergelijk beleid uit te stippelen, 
zo voerden de Vlaamse parlementsleden 
Johan Sauwens en }ean-Marie Bogaert, 

tijdens een persconferentie verleden 
week maandag, aan moet Vlaanderen 
over sociaal-economische hefbomen be
schikken. Dat is nu niet het geval. In de 
commissie Staatshervorming, voorgeze
ten door Johan Sauwens, waar momen
teel de defederalisering van het wer-
gelegenheidsbeleid wordt besproken, 
kwamen allerlei drukkingsgroepen als
ook de VDAB vertellen dat Vlaanderen in 
haar werkgelegenheidsbeleid wordt be-

in de Senaat noemde vu-voorzitter 
Bert Andaux de CVP een „categorie sul 
generis." Anciaux wou daarmee aantonen 
dat de CVP als enige partij de oprichting van 
een echte Rwanda-onderzoekscommlssle 
obstinaat bleef weigeren. Mede dankzij een 
initiatief van de Vlaamse SP'er Patrick Hos-
tekint, aan wie Anciaux lof betuigde, kon een 
echte onderzoekscommissie worden opge
richt. In feite doorbrak Hostekint het stil
zwijgende akkoord tussen de meerderheids
partijen. Niet zonder moeite, zo bleek, want 
SP-fractieleider in de senaat Fred Erdman 
ging voordien nog op de remmen staan. Hoe 
dan ook, met een ware onderzoekscom
missie kan eindelijk de waarheid worden 
achterhaald. Al formuleerde Anciaux een 
aantaf terechte bedenkingen. Door de op
richting van een echte onderzoekscommis
sie komen er immers zeven commissieleden 
bij. Op die manier zal dubbel werk worden 
geleverd want deze leden moeten eerst op 
de hoogte worden gebracht van alles wat 
reeds in de Rwanda-commissie aan het licht 
kwam. Het ziet er dan ook naar uit dat de 
commissie de streefdatum van 30 juni niet 
zal halen. Op dat moment moet het eind
verslag worden ingediend. Het bureau van de 

Verjaring 
senaat weigerde de datum te verlengen. Dat 
wijst er andermaal op dat de waarheid ver
doezeld moet worden. 

In de Kamer van volksvertegenwoor
digers rakelde Geert Bourgeois de Dassault-
affaire op. De kamerleden moeten constant 
op hun hoede zijn, want de federale re
geringspartijen doen er alles aan om de 
potjes gedekt te houden en elkaar wederzijds 
te beschermen. Het is dan ook van het 
allergrootste belang dat dubieuze dossiers 
opgevolgd worden. Verjaring komt ai te vaak 
om de hoek kijken, in verband met de Das
sault-affaire beloofde premier Jean-Luc De-
haene in januari 1995 aan Geert Bourgeois 
dat hij bereid was om bij de Franse overheid 
tussenbeide te komen. Op 12 april kwam er 
toelating om rekeningen in Zwitseriand te 
onderzoeken. Nu blijkt dat het onderzoek 
reeds In juni zou afgesloten worden. Bour
geois vraagt zich daarom af de Franse over
heid wel degelijk de betrokken stukken heeft 
overgemaakt en wat er met het onderzoek in 
Zwitseriand zal gebeuren. 
Ceert Bourgeois: ..Hetis vijf voor twaalf. Er 
moeten dringend wetgevende maatregelen 
genomen worden om de verjaring tegen te 
gaan." 

De Vlaamse vu-parlementsleden JohanSauwens en Jean-Marie Bogaert willen 
met behulp van een confederale blauwdruk een objectief omkeerbaar en 

doorzichtig solidariteltsmechanisme tussen de regio's uitwerken. In navolging, 
uiteraard, van de defederalisering van het werkgelegenheidsbeleid. 

knot. Opvallend was de ruime consensus 
over het doorkruisen van federale ini
tiatieven en de fundamenteel verschil
lende beleidskeuzen tussen de federatie 
en de deelstaten. Zowel de christelijke en 
socialistische vakbonden als de Vlaamse 
werkgeversorgansaties wezen herhaalde
lijk op deze knelpunten. 

REMMEND 

Volgens de VU wordt het regionale eco
nomische beleid afgeremd door het ge
brek aan homogene bevoegdheidspak
ketten. Koren op de molen is dat cruciale 
beleidsmaatregelen niet door de federale 
overheid worden aangewend. In Vlaan
deren ijvert men voor de verlaging van de 
loonkosten en van de fiscale en para-
fiscale druk. In het bijzonder wil men de 
werkloosheidsuitkeringen in het teken 
van een actief werkgelegenheidsbeleid 
plaatsen. Daartoe zou dit beleid gede-
federaliseerd moeten worden. Temeer, 
omdat de federale overheid steeds meer 
bevoegdheden op sluipende wijze op
eist. 

Neem bijv. arbeidsbemiddeling, in wezen 
een exclusieve deelstaatbevoegdheid, 
maar waarvan geen exacte definitie werd 
weergegeven, zodat een grijze zone is 
ontstaan. Arbeidsbemiddeling heeft in de 
loop der jaren immers een gedaante
wisseling ondergaan. Op die manier ont
staan bevoegdheidsconflicten, waarbij de 
Vlaamse gemeenschap niet zelden aan het 
kortste eind trekt. Zo eigent de federale 
overheid de erkenning van outplacement-
bureau's op. De oprichtmg van Plaat
selijke Werkgelegenheids Agentschappen 
(PWA's) door de federale overheid stuit 
dan weer op verzet van regionale be
middelingsdiensten. Ook ten aanzien van 
het Jongerenbanenplan trad de overheid 
op het terrein van de Vlaamse deelstaat. 

Overigens organiseren de verschillende 
overheden overlappende tewerkstellings
programma's. Zo werd de Weerwerkactie 
en het Vlaamse Jeugdwerkgarantieplan 
overgenomen en door de federale over
heid parallel uitgewerkt. Ook inzake be
roepsopleiding, nochtans een bevoegd
heid van de gemeenschappen, ontplooit 
de federatie iniatieven. Daarbij wordt 
misbruik gemaakt van reglementeringen 
in de Sociale Zekerheid. Tot tweemaal toe 
heeft de Vlaamse gemeenschap de alarm
belprocedure opgestart om daartegen te 
reageren. 

ALTERNATIEF 

Omdat de federale patstelling verstrek
kende gevolgen heeft voor het loon- en 
banenbeleid in Vlaanderen, wil de VU dat 
Vlaanderen en Wallonië zonder bevoog
ding een financieel en fiscaal klimaat 
kunnen creëren dat aan de eigen maat
schappelijke en sociaal-economische in
zichten aangepast is. Met behulp van een 
confederale blauwdruk kan een objectief, 
omkeerbaar en doorzichtig solidaritelts
mechanisme tussen welvarende en min
der welvarende deelstaten worden uit
gewerkt. Dit mechanisme kan best op de 
Duitse Finanzausgleich gebaseerd wor
den. 

Sauwens en Bogaert merken overigens op 
dat nog niemand in de commissie Staats
hervorming voor een herfederalisering 
van sociaal-economische hefbomen heeft 
gepleit. Bovendien beveelt de Europese 
Commissie de decentralisatie van ver
schillende onderdelen van het stelsel van 
arbeidsvoorziening aan. Uiteraard kan 
het Vlaams Economisch en Sociaal Over
leg Comité (VESOC) een alternatief zijn 
voor het verstarde overlegmodel op fe
deraal nivieau. 

(evdc) 

8 mei 1997 



De Commissie-Dutroux heeft verslag op
gesteld van haar bevindingen. De be
langrijkste is uiteraard dat de ontvoering, 
de mishandeling en de moord op jonge 
kinderen zolang is kunnen doorgaan om
dat de gerechtelijke en politiediensten 
zwaar zijn tekort geschoten in de uit
voering van hun opdrachten. Een van de 
oorzaken lijkt wel degelijk de concur
rentie, de oorlog tussen de pohtiedien-
sten te zijn. De Commissie vraagt daarom 
dat alle politiediensten worden samen
gevoegd tot een enkele. Alle commis
sieleden hadden eenparig dit besluit on
dertekend. Nochtans bleek bij de be
spreking ervan in het parlement dat de 
Franstalige partijen dwars lagen. Wegens 
de opschudding die dit teweegbracht bij 
de Vlaamse publieke opinie, hebben zij 
het besluit in het parlement toch maar 
goedgekeurd. Het is echter duidelijk dat 
de Franstalige regeringspartijen bij de 
uitvoering zullen tegenwringen. 

DEFEDERAUSERING 

Het Verbond van het Vlaams Overheids
personeel wijst er op dat deze episode 
nogmaals het grote verschil in politieke 
cultuur tussen Noord en Zuid aantoont. 
Het zou misschien wijs zijn daaruit de 
voorhanden zijnde besluiten te trekken en 
over te gaan tot de defederalisering van 
het gerechtelijk apparaat. Kijken we naar 
een federaal land als de Verenigde Staten 
van Amerika, dan kunnen we trouwens 
vaststellen dat Justitie er inderdaad prin
cipieel tot de bevoegdheid van de staten 
behoort. De federatie is er slechts be
voegd voor als federaal omschreven mis
drijven, zoals deze begaan tegen de vei
ligheid van de staat. 

Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat 
die slechte werking hoofdzakelijk te wij
ten is aan het gerechtelijk apparaat in 
Wallonië - wat ook in de dossiers van de 
„affaires" blijkt - en in Brussel. 
De Commissie heeft eveneens de ver
antwoordelijkheid van bepaalde magi
straten en politiemensen bepaald. Zoals 
van regeringszijde werd betoogd kunnen 
disciplinaire sancties tegen tekortko-
mende overheidsdienaren slechts getrof
fen worden na naleving van de regle
mentair vastgelegde procedures. Het is 
evenwel spijtig dat deze procedures klaar
blijkelijk alleen maar kunnen na een par
lementair onderzoek. Dat is een kwalijk 
gevolg te meer van de partijdige be
noemingen en bevorderingen. 
De magistratuur reageert nu met te wijzen 
op de onmogelijkheid haar taken volledig 
uit te voeren omdat er te weinig personeel 
is. Maar dat is het grote verwijt dat men 
de magistratuur, in de eerste plaats de 
procureurs-generaal, mag verwijten, dat 
zij niet in tempore non suspecto op deze 

W anneer de Commissie-Dutroux voorstelt dat 

in de magistratuur en in de politiediensten 

koppen moeten rollen, moet dat dan ook niet in de 

politieke wereld? Dit vraagt het Verbond van het 

Vlaams Overheidspersoneel zich af. Want wanneer 

een korpsoverste verweten wordt geen leiding te 

kunnen geven kan dit ook de politieke 

verantwoordelijken aangewreven worden. 

tekorten heeft gewezen. Maar ja, moreel 
verplicht aan de ene of de andere re
geringspartij rijdt zij niet graag in de 
wielen met eisen die de regering niet 
welgevallig zijn. 

VERGELIJKEND VERSLAG 

Dat blijkt ook uit de werkzaamheden van 

de Rwandacommissie. Voegen we hieraan 

arrest moeten wachten als de Franstalige. 
Dat heeft ook voor de Nederlandstalige 
ambtenaren zware nadelige gevolgen. 
Het W O stelt dat ter verbetering van de 
werking van het gerechtelijk apparaat het 
onontbeerlijk is dat de bevoegde mi
nisters jaarlijks een omstandig en ver

gelijkend verslag uitbrengen over de wer
king van elk van de betrokken diensten. 

Voor een goed 
werkend gerecht 

toe dat het gerechtelijk apparaat niet 
alleen in strafzaken, maar ook in bur
gerlijke zaken tekort schiet. 
Hetzelfde kan trouwens gezegd worden 
van de Nederlandse afdeling van de hoog
ste administratieve rechtbank, de Raad 
van State. Dat is te wijten aan de wettelijk 
opgelegde pariteit tussen de twee taal
groepen, waardoor de Nederlandstalige 
rechtzoekenden tweemaal zolang op een 

Het W O drukt er zijn verwondering 
over uit dat de Commissie, daargelaten de 
vermelding van een gewezen minister van 
Justitie, die bovendien niet meer mee
speelt in het poUtieke bedrijf, alleen ge
wezen heeft op de verantwoordelijkheid 
van de magistraten en politiemensen en 
niet op de politieke verantwoordelijkheid 
van de ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken. Bovendien stelt het 

dat indien aan een korpsoverste kan ver
weten worden geen leiding te kunnen 
geven aan zijn ondergeschikten, dit ook 
moet gelden, wat de politieke verant
woordelijkheid betreft. De eerste mi
nister, de zo „ervaren gids", is duidelijk 
onbekwaam zijn ministeriële ploeg de 
nodige leiding te geven om de goede 
werking van het gerechtelijk apparaat te 
verzekeren. Moeten ook op dit vlak geen 
koppen rollen? 

Misschien wordt best het woord gelaten 
aan de kiezer, die dan maar de lessen moet 
trekken uit de tekortkomingen van deze 
regering, die ook wat de tewerkstelling 
betreft, schromelijk in gebreke blijft. 

Dr. jur. Paul Stoppie 

(De auteur is algemeen voorzitter van het 

Verbond van het Vlaams Overheidsper

soneel) 

In de VSA 
behoort 
Justitie tot de 
bevoegdheid 
van de staten. 
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Paul De Ridder heeft verleden week de 
prestigieuze Visserneerlandiaprijs ontvan
gen voor zijn inzet ten bate van Brussel. 
Paul werd in 1948 te Ukkel geboren en 
met een doctoraat Middeleeuwse Ge
schiedenis op zak voldoende gewapend 
om het verleden van zijn stad uit te 
pluizen. Niks blezonders ware dat, maar 
niet zo met Paul De Ridder. Voor hem Is 
Brussel niet het eiland, maar de hoofdstad 
van het aloude hertogdom. 
Vriend Paul, een beetje dwars van nature, 
ergert zich uitermate aan de Franstalige 
aanmatiging als zou Brussel altijd al een 
Franstalige stad geweest zijn. Beter dan 
wie ook kan hij het tegendeel bewijzen, 
want hij onderzocht meterslange docu
menten, eerst uit de periode tot 1500, 
later tot 1794. En voor wie het nog niet 
zou weten- Brussel was al die tijd een 
Dletssprekende stad Hoe vaak 
reeds heeft De Ridder moeten 
bewijzen dat er op het einde van 
de 18de eeuw in Brussel nau
welijks 10% Franstallgen woon
den. Het Is pas vanaf 1790 dat de 
verfransing vaste vorm kreeg. 
De Ridder schreef zijn bevindingen neer In 
een boek dat hij de regelrechte titel Brus
sel, geschiedenis van een Brabantse stad 
meegaf. Want deze Brusselaar Is een heel-
Brabander, meer dan dat hij Vlaming Is. 
Alhoewel hij een Vlaming Is, zelfs militant! 
Maar De Ridder verpersoonlijkt op de eer
ste plaats dat heerlijke Brabant-gevoel, 
deelgenoot zijn van het historische her
togdom dat vandaag als een salami In 
mootjes Is gehakt Een provincie van Ne
derland, een provincie ,,Antwerpen" (de 
aanhalingstekens zijn van hem), de pro
vincie Vlaams-Brabant , de provincie 
Waals-Brabant en het Brussels hoofdste
delijk gewest. Paul had liever gezien dat 
èlle mootjes tot één provincie waren sa
mengevoegd. Het waarom van zijn wens 
laten we hem een andere keer uitleggen. 

^ ACH ZO ^ 

Zijn boek over Brussel was eigenlijk het 
eerste ernstige werk In het Nederlands, 
het werd reeds vier keer herdrukt, ver
taald In het Frans, het Duits en het Engels. 
En midden mei komt er een versie In het 
Spaans, het Italiaans en het Russisch. 
Maar De Ridder laat het niet bij woord en, 
hij wil dat Brussel ook voor zijn stenen en 
papieren monumenten zorgt. En dus hield 
hij niet op de geestelijkheid van Slnt-
Coedele en SInt-MIchlel aan de tabbaard 
te trekken. Hij wou en bekwam dat de 
stapels archieven van de kathedraal veilig 
en wel in het Algemeen Rijksarchief wer
den ondergebracht. Daar heeft De Ridder 
ze, 155 meter documenten a.u.b., stuk 
voor stuk bestudeerd en ook beschreven 

Ridder Paul 
In 1180 bladzijden inventaris. Dat on
dertussen de kathedraal, de trots van 
Brussel en Brabant, stond te verkom
meren deed hem hartzeer en opnieuw 
trok hij aan de mouw van de geeste
lijkheid. Maar dat bleek onvoldoende, er 
waren ettelijke perscampagnes nodig om 
de Regie der Gebouwen ervan te over
tuigen dat het voor de kathedraal 5 voor 
12 was. Ik herinner mij dat Paul ons eens 
naar het opperste van de kathedraal 
bracht en ons een barst in de zoldervloer 
liet zien. Uit die tijd herinneren wij ons ook 
de handige Paul De Ridder die er in lukte 
om op nieuwsloze zondagavonden de 
kathedraal in het TV-journaal te brengen. 
De kathedraal staat er ondertussen weer 
In al haar glorie bij, zowel van bulten als 
van binnen. Maar Paul deed zoveel meer 
voor Brussel, hij Ijverde voor de restauratie 

van de Kapellekerk, de crvpte aan de 
Beurs, het openleggen van het Konings
plein. En natuurlijk zijn nooit eindigend 
studlewerk waarvan wij binnenkort op
nieuw de vruchten zullen smaken: 7a-
ferelen uit het Brusselse ambachtsleven. 
Daarin konfronteert De Ridder de mens 
van vandaag met het dagelijkse leven in 
het Brussel van voor 1794. En daaruit blijkt 
dat er niks nieuws onder de zon Is: er
gernis over politieke benoemingen en 
corruptie, vraag naar een onkreukbaar 
gerecht, enz... Dat Is nu het plezierige aan 
Paul De Ridder, hij Is een historicus die 
mensen van vandaag met dingen van 
gisteren kan boeien door tussen verleden 
en heden een brug te leggen. Een we
tenschapper die zich ook inspant voor de 
leefbaarheid van zijn stad vandaag. Ik 
denk dat f̂ aul zich de woorden van Lo-
dewljk van Velthem heeft eigen gemaakt 
waarmee die schreef dat hertog Jan I 
Brussel,,eerde ende minde vor alle steden 
die hij kinde". 
Ik zou nog zoveel over De Ridder kunnen 
verteilen. Ik wil het enkel over zijn talrijke 
voordrachten hebben waar, vaak tot er
gernis van flaminganten die het met voor 
Brussel hebben, zijn gezond chauvinisme 
openbloelt. Paul vertelt ze graag dat de 
hertogen van Brabant Diets spraken ter
wijl de graven van Vlaanderen Frans han
teerden En dat Vlaanderen steeds op 
eigen terrein oorlog voerde, en de Bra
banders op andermans grond . 
Paul heeft iets met Jan 1, de hertog die het 
Brabants nationaal gevoel gestalte gaf. 
Ontroerend Is dan ook het moment 
waarop ndder Paul voor de aangeklede 
ledepop die de hertog voorstelt uit de 
Rijmkroniek van de Slag van Woeringen 
van Jan van Heelu citeert 
Proficiat Paul, 't Is wel verdiend en har-
balorlfa! Zoals de hertog zong. 

R.Asmus 

iüh 
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O p 1 mei kozen de burgers van het Verenigd 

Koninkrijk een nieuw parlement. Misschien is 

de structuur van de staat waarin ze wonen en 

werken bij de volgende verkiezing al grondig 

gewijzigd. In Schotland en Wales bestaat er een 

brede vraag naar meer autonomie. In Noord-Ierland 

wonnen de voorstanders van een hereniging met de 

Ierse republiek veld. Een overzicht. 

4 LANDUIT ^ 

Gerry Adams, 
leider van het 
Republikeinse 

Sinn Fein 
heeft zUn 

mandaat na 
vUf Jaar terug 

heroverd. 

Hoe groot wordt de overwinning van het 
sociaal-democratische New Labour op de 
rechtse Conservative Party? Dat was dé 
vraag die pohtici en media zich stelden 
vóór de Britse parlementsverkiezingen. 
Het was al duidelijk dat de eilandbe
woners de hypocrisie van de Torys spuug
zat waren: moralistische Back to basics-

campagnes voor traditionele waarden ge
volgd door allerlei sexschandalen met 
parlementsleden en ministers, triomfa-
hstische bulletins over de economie (Bri

tain is booming) terwijl de duale sa
menleving concrete vormen kreeg in het 
onderwijs en de ziekenhuizen, ... Bo
vendien waren de regerende Conserva
tieven hopeloos verdeeld over de Britse 
deelname aan de Europese Unie. Het 
interne gekibbel tussen Eurosceptici en 
Eurofielen ontredderde de partij. 
Op de verkiezingsdag om 23 uur voor
spelde de BBC aan de hand van exit-polls 
een electorale aardverschuiving ten voor
dele van Labour. En ook de Liberaal
democraten zouden een uitstekend re
sultaat hebben geboekt. De Conserva
tieven daarentegen zouden de ergste ne
derlaag hebben geleden sinds 1832. Drie 
kwartier later bevestigde de eerste uitslag 
vanuit Suderland de Labour-overwin-
ning. Naarmate de avond vorderde werd 
de omvang van de conservatieve ne
derlaag almaar duidelijker. Ook ministers 
uit de regering-Major verloren hun par
lementszetel. Michael Portillo, zelf ie
mand uit de rechts-radicale vleugel van de 
Conservatives, zag zichzelf reeds John 
Major opvolgen als partijleider. Helaas 
verloor hij deze hoop samen met zijn 
parlementair mandaat. 

"DEVOLUTION" 
Maar hoe evolueerde de politieke situatie 

in Schotland, Wales en Noord-Ierland? 

New Labour, de door Tony Blair her
vormde sociaal-democratische partij, 
pleitte in haar verkiezingsplatform voor 
een referendum over "devolution". Via 
deze Britse vorm van federalisme wil New 
Labour een beperkte vorm van auto
nomie geven aan Schotland en Wales. 
Beide naties zouden hun eigen parlement 
krijgen. Ook de Liberaal-democraten zijn 
voorstanders van "devolution". Enkel de 
Conservatieven verzetten zich hiertegen. 
In Schotland en Wales komen zij trou
wens op onder de naam Conservative and 

Unionist party om hun unionistische ge-

kiessysteem (een meerderheidssysteem) 
neemt de kandidaat met de meeste stem
men immers de volledige electorale buit, 
i.e. het parlementair mandaat van zijn 
kiesdistrict ("the constituency"). 
Dit kiessysteem heeft vergaande conse
quenties. De Scottish National Party 
(SNP) steeg van 21% van de Schotse 
stemmen naar 22% maar verdubbelde zo 
haar zetelaantal: van drie naar zes 
(Ewing, Cunningham, Swinney, Welsh, 
Salmond en Morgan). Een onverdiend 
succes? Integendeel! De SNP is immers de 
tweede politieke macht in Schoriand, 
maar dat uit zich nog steeds niet in 
parlementszetels. Met 12,6% van de 
stemmen halen de Schotse liberaal-de
mocraten negen mandaten binnen, drie 
meer dan de SNE 

Barsten in het 
verenigd Koninicrijic? 

hechtheid aan het Verenigd Koninkrijk en 
hun weerzin voor Schots en Welsh zelf
bestuur te beklemtonen. De Schotse en 
Welshe nationalisten (de Scottish Na

tional Party en Plaid Cynru) verdedigden 
een independistisch programma: beide 
partners van de Volksunie pleiten voor 
Schotse en Welshe onafhankelijkheid. 

SNP 
Met deze partijstandpunten in het ach
terhoofd hebben de Schotten en 
Welshmen een zeer duidelijke keuze ge
maakt. De enige partij die zich uitsprak 
tegen "devolution", de Conservative and 
Unionist party, is weggestemd uit Schot
land en Wales. Blijkbaar heeft de be
volking net als in Engeland tactisch ge
stemd en dus het bolletje gekleurd achter 
de oppositiekandidaat die de beste kan
sen had om de Conservatieve kandidaat 
van zijn stoeltje te wippen. In het Britse 

''Smuilt DDND?'' 
(een blauwe) 
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VUAHmVRUE 
mMOaiATEN 

PLAID CYMRU 

Ook Wales is sinds 1 mei Tory-vrij, terwijl 
de Welshe nationalisten zich er wisten te 
handhaven. Geen evidentie indien men 
rekening houdt met het overweldigende 
succes van Labour en gezien Wales tra
ditioneel al een socialistisch bastion was. 
New Labour haalt er nu meer dan 55% 
van de stemmen. Met ruim 10% van de 
stemmen, die Plaid Cymru vooral in het 
noord-westelijke deel van Wales verza
melde, herovert de nationalistische partij 
haar vier parlementszetels (Wigley, Davis, 
Llwyd en Jones). Dat dit een knap re
sultaat was bleek duidelijk bij een com
putersimulatie tijdens de verkiezingsuit
zending van de BBC. De commentator 
liet een Britse landkaart zien met daarop 
de tientallen doelwitten van Labour: tal
rijke bedreigde parlementszetels van de 
Conservatieven en telkens eentje van de 
Schotse Liberaal-democraten en Plaid 
Cymru. Na een vlucht over de landkaart 
stond nog maar één zetel overeind: die 
van de Welshe nationalisten. 
Wat brengt de nieuwe regering Blair nu 
voor Schotland en Wales? Als New La
bour haar verkiezingsbeloften nakomt 
organiseert de regering binnen een korte 
termijn een referendum over een Schots 
en Welsh parlement. Meteen zou de be
volking zich ook moeten uitspreken over 
een proportioneel kiessysteem. Een even
tuele goedkeuring daarvan zou goed 
nieuws zijn voor de SNE In de regering 
Blair zelf zijn de Schotten trouwens goed 
vertegenwoordigd met de ministerposten 
van Buitenlandse Zaken en Financiën. 

Toch is waakzaamheid geboden. Tijdens 
de verkiezingscampagne stelde een jour
nalist enkele vervelende vragen aan Tony 
Blair over de fiscale bevoegdheden van 
het toekomstige Schotse parlement. 
Waarop deze laatste het parlement in 
kwestie vergeleek met "an English parish 
council" ("een Engelse gemeenteraad"). 
Afwachten dus of New Labour ook daad
werkelijk uit een nieuw vaatje tapt. 

NOORD-IERLAND 
Er kan ook opnieuw beweging komen in 
het Noord-Ierse vredesproces. De con
servatieve regering-Major, die bij tus
sentijdse verkiezingen zware klappen had 
gekregen en bovendien leed onder in
terne dissidenties, rekende op de steun 
van de Noord-Ierse unionisten. De New 
Labour-regering van Tony Blair beschikt 
daarentegen over een zeer ruime par
lementaire meerderheid en hoeft haar 
Noord-Ierland-politiek niet af te stem
men op deze unionistische UUP en DUE 
De verkiezingen in Noord-Ierland be
tekenden alleszins zuivere winst voor de 
Ierse nationalisten die een hereniging 
nastreven met de Ierse republiek. De 
gematigde Social-Democratic Labour 
Party (SDLP) van John Hume haalde met 
bijna 23% van de stemmen (slechts) 3 van 
de 18 Noord-Ierse parlementszetels. Zij 
verliest één zetel in het kiesdistrict West-
Belfast waar Gerry Adams, de leider van 
het republikeinse Sinn Fein, met maar 
liefst 56% van de stemmen zijn mandaat 
herovert na een onderbreking van vijf 
jaar. Martin McGuinness, de toponder
handelaar van Sinn Fein en voormalig 
IRA-voorman, versloeg in het district 
Mid Ulster een unionist uit de DUP-stal 
van dominee Paisley Met meer dan 16% 
van de stemmen behaalde Sinn Fein haar 
(tot dusver) beste verkiezingsresultaat. 
De twee verkozenen van Sinn Fein zullen 
gezien de republikeinse abstinentie-po
litiek hun mandaat niet opnemen in Lon
den. Hoewel dit zich - door het on
rechtvaardige kiessysteem - niet uit in 
parlementaire zetels, hebben de Ierse na
tionalisten een duidelijk politiek mandaat 
gekregen van de kiezers. 
Hopelijk betekent deze verkiezingsuitslag 
een nieuwe start voor het vredesproces. 
De tijd dringt echter want in juli or
ganiseren sectair-orangistische verenigin
gen jaarlijkse marsen die de overwinning 
van de protestantse koning Willem III op 
de katholieken (Slag aan de Boyne, 1690) 
herdenken. Deze uitdagende manifesta
ties door overwegend katholieke wijken 
zorgen steeds voor pohtieke hoogspan
ning. 

Piet De Zaeger 
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Op zondag 1 Juni te Brussel: 
met z'n allen richting 

Nationale conventie 
De regionale vu-krant 

Zondag 1 juni a.s. wordt weer een dag om 
op te schrijven in de analen van het VU-
geschiedenisboek. Die dag gaat in het 
Brusselse Congressenpaleis de Nationale 
Conventie door, de start voor een nieuwe 
VU-campagne in de media en op het 
terrein. Het motto van de bijeenkomst 
draagt het verhullende letterwoord 
DDND. Naar wij in de wandelgangen van 
het algemeen VU-secretariaat konden op
vangen wil de VU allen die vandaag 
onverschillig staan tegenover het poH-
tieke gebeuren kennis laten maken met 
een open en positief alternatief. En dat 
alternatief is tweeledig en luidt onom
wonden: 

- een open, democratisch en sociaal recht
vaardig Vlaanderen; 

- een onafhankelijk Vlaanderen in een 
federaal Europa. 

Wat DDND daarmee te maken heeft 
wordt pas op 1 juni duidelijk. 
De plaats van treffen ligt in de on
middellijke buurt van het Brussels cen
traal station, daarom vertrekken vanuit 
alle provincies bussen of worden ge
zamenlijke treinreizen georganiseerd. 
Daardoor geen filetoestanden en/of par
keerproblemen. Bovendien geldt nog 
steeds: samen uit, samen thuis! 

Hieronder, voor zover ons bekend, het 

lijstje met de trein- en busreizen. 

Antwerpen 

Arrondissement Antwerpen 

Contact: arrondissementeel secretariaat: 

tel. 03/238.82.08 

Arrondissement Mechelen 
Contact: arrondissementeel secretariaat: 

tel. 03/480.84.85 

Arrondissement Turnhout 
Contact: Klara Hertogs: tel. 

014/41.45.79 of Kris Van Dijck: tel. 
014/37.24.54 

Gezamenlijke busreis naar Brussel. Op

stapplaatsen: llu.30 - Dessel, parking 
nieuw gemeente-huis; llu.45 - Geel, 
Concordia; 12u. - Westerlo, bij Jef Thys, 
Koning Leopoldlaan 1. 
Prijs: 100 fr. - kinderen jonger dan 12 jaar 
gratis. Dringend inschrijven. Het aantal 
plaatsen is beperkt. 

Limburg 

Contact: VNS-Limburg - Inge Saris, tel. 
089/35.67.53 (maandag en donderdag 
van 9. tot 17u. - dinsdag van 9 tot 13u.) 
Gezamenlijke busreis naar Brussel. Op
stapplaatsen; 12u. - Genk, station; 
12u.l5 - Hasselt, station; 12u.30 Lum-
men, carpool parking. Terug in Genk 
omstreeks 19u. 

Prijs: 250 fr. per persoon te betalen via 
overschrijving op het rekeningnummer 
450-0489591-88 met vermelding bus 

dienst Conventie. 

Oost-Vlaanderen 

Arrondissement Sint-Niklaas: 
Contact: Jan-Pieter Maes, tel. 
03/776.51.30. 

Gezamenlijke treinreis naar Brussel. Ver
trek om 13u. aan het station van Sint-
Niklaas. Vooraf verwittigen. Bijdrage in 
de kosten: 200 fr. 
Arrondissement Gent-Eeklo 
Contact: arrondissementeel secretariaat: 
tel. 09/223.70.98 (fax: 09/223.71.87) 
Gezamenlijke busreis naar Brussel. Op
stapplaats: 13u. - Gent, St.-Pieterssta-
tion. 

Prijs: 200 fr. - kinderen jonger dan 12 jaar 
gratis. 

Arrondissement Aalst-Oudenaarde 
Contact: Hugo De Bruecker, tel. 
053/66.54.17 

Arrondissement Dendermonde: 
Contact: tijdens de kantooruren - se
cretariaat Nelly Maes: tel. 03/772.65.05 
na de kantooruren: J.R Willems; tel. 
052/33.54.86 

Gezamenlijk met de trein van 12u.57 in 
Dendermonde. Deze trein vertrekt om 
12u.42 in Zele. Er is om 12u.37 een trein 
vanuit Buggenhout naar Dendermonde. 
Prijs voor een weekendticket (heen en 
terug van Dendermonde naar Brussel: 
210 fr. 

Vlaams-Brabant 

Arrondissement Leuven 
Contact: Jos Bex, tel. 016/48.94.06 
Gezamenlijke treinreis naar Brussel. Ver
trek vanuit Tienen om 12u.45 en vanuit 
Leuven om 12u.57. Vertrekt men vanuit 
Aarschot dan is er daar een trein om 
12u27 die om 12u38 aank-omt in Leu
ven. In Diest is er een trein om lu.49 die 
om 12u.l8 aankomt in Leuven. 
Arrondissement Halle-Vilvoorde 
Contact: arrondissementeel secretariaat, 
tel. 02/567.02.87 

West-Vlaanderen 

Arrondissement Brugge 
Contact: Luc Grootaerdt, tel. 
050/36.29.31 

Gezamenlijke treinreis vanuit Brugge 
(12u.50 - Station) 

Arrondissement Oostende-Veume-Diks-
muide 

Contact: Hilde Laheye, tel. 059/50.52.77 
(arrondissementeel secretariaat) 
Arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt 
Contact: Tonie Soete, tel. 051/20.85.63 
(na 17u) 

Gezamenlijke busreis naar Brussel. Op
stapplaatsen: 12u. - Tielt, station; 12u.l5 
- Roeselare, achterkant station; 12u.30 -
Izegem, goederenstation; 12u.45 - Kort
rijk, Conservatoriumplein. 
Prijs: 150 fr. - kinderen jonger dan 12 jaar 
gratis 

Arrondissement leper 
Contact: Filiep Goudeseune, tel. 
057/48.85.47 

Vlaamse 
meubelvormgeving 

ten toon 
Een tentoonstelling over meubelvomigeving is geen 
dagelijkse gebeurtenis. Een dergelijk of gelijkend 
gebeuren is meestal gebonden aan een commercieel 
luik en verliest zo een deel van zijn essentie en 
uitstraling. 
Een tentoonstelling over meubelvormgeving, vaak 
ten onrechte „design" geheten, waar uitsluitend 
ontwerpers hun creaties en prototypen voorstellen, Is 
veeleer zeldzaam. 
Het Studiecentrum van het Vlaamse Meubel (SCVM), 
dat zich inzet voor de studie en de bekendmaking van 
het eigen meubelpatrimonlum, zowel antiek als ei
gentijds, concretiseerde de idee om de Vlaamse 
meubelontwerpers onder één dak samen te brengen. 
Het resultaat is verrassend uitgebreid en gevarieerd 
geworden. 
Onder de 70 deelnemers figureren de grote namen 
van het ogenblik zoals Veranneman, Verroken, Van 
Severen, WIttockx, Van Praet, Casimir, Enthoven... en 
zoveel anderen die sinds lang geen onbekenden meer 
zijn en Internationale realisaties op hun naam heb
ben. 
Maar ook aan de jonge afgestudeerden wordt een 
kans gegeven. Voor sommigen onder hen wordt hun 
naam voor het eerst publiek vermeld. De expo wil dan 
ook een bijdrage zijn voor de start en hopelijk het 
succes van de nieuwe talentvolle generatie Vlaamse 
meubelontwerpers. 
De tentoonstelling Vlaams meubeldesign wil geens
zins de Ideeën en concepten in vakjes afsluiten, maar 
ze daarentegen in een bredere waaier situeren Piep
jonge vondsten staan er naast gerijpte unica, tot en 
met eenmalige kunstwerken, vaak al „musea-
Items". 
Ook het betere commerciële meubel, door bekende 
ontwerpers gecreëerd, is er aanwezig en bewijst hoe 
ook de meubelindustrie, In serieproductie, aan on
vervalste eigentijdse vormgeving kan doen. 
c» Vlaams meuiKUiesign In tfe Gotische Laken

hallen te leper. 17, 24 en 31 mei en 7 Juni. 
Telkens van 14 tot I7u. Toegang: loo fr., stud. 
50 fr. 
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viaams-Brabant 
beschermt vier 
stations 

De bestendige deputatie van Viaams-Bra
bant besliste vier oude stations op haar 
grondgebied te beschermen. Het gaat 
over het voormalige tramstation van de 
NMBS in Meise (Wolvertem), het voor
malige tramstation in Grimbergen (Hum-
beek), het tramstation in Dilbeek en het 
station van de NMBS in Herne. Met deze 
beschermingsprocedure zet gedepu
teerde Herman Van Autgaerden (VU) zijn 
reeks restauraties en beschermingen van 
gebouwen in Viaams-Brabant verder. 

MEISE 

In Meise reden sedert 1893 stoomtrams, 
eerst op drie lijnen; later (1926-1930) 
kwamen er twee lijnen bij. Deze laatste 
liepen echter op elektriciteit. 
Dit gebouw verdient bescherming omdat 
het hier gaat om een zeldzaam geworden 
voorbeeld van een klein stationsgebouw 
van de tweede generatie (1890-1906). 

Bijkomend argument is het feit dat het 
gebouw in originele staat is bewaard en 
dat het een industrieel-archeologische 
waarde heeft. 

GRIMBERGEN 

Het tramstation in Grimbergen omvat 
een stationsgebouw, een personeelswo
ning en loodsen. In 1888 werd dit „type 
A-gebouw" opgericht. Het bevindt zich 
op de vroegere lijn Brussei-Humbeek, één 
van de eerst aangelegde buurtspoorweg-
lijnen. De elektrische tram reed sedert 
1909 op de hjn Brussel-Noord. 
Dit station in Humbeek was uitstekend 
geschikt voor vervoer van landbouw
producten naar de hoofdstad. In de om
gekeerde richting vervoerden de trams 
vooral kolen. In 1961 verdween deze 
spoorverbinding. 

Het gebouw bestaat uit het station en de 
personeelswoning, de tramloodsen (re-

Opnieuw staan de Overpeltse gemeen
teraadsleden Jef Van Bree en Linda Vis
sers paraat om te helpen bij het invullen 
van belastingsbrieven. Hier de kalender 
van hun dienstverlening. 
Schooltje Zavelstraat, Overpelt-Fabriek 
Ma. 12/5 van 19 tot 22u.; za. 17/5 van 9 
tot 12u.; WO. 21/5 van 19 tot 22u.; za. 
24/5 van 9 tot 12u.; ma. 26/5 van 19 tot 
22u.; ma. 2/6 van 19 tot 22u.; ma. 3IG van 
19 tot 22u.; ma. 16/6 van 19 tot 22u.; za. 
21/6 van 9 tot 12u.; ma. 23/6 van 19 tot 
22u. 

Pelterke, Overpelt-Centrum 
Wo. 14/5 19-22U.; za. 24/5 van 14 tot 
17u.; za. 31/5 van 9 tot 12u.; za. 7/6 van 
9 tot 12u.; za. 14/6 van 9 tot 12u.; Za. 
21/6 van 14 tot 17u.; wo. 25/6 van 19 tot 
22u. 

Een heiiiende hand 
in overpeff 

Parochiezaal Den'Drossaerd, Overpelt-
Lindel 

Wo. 28/5 van 19 tot 22u.; wo. 11/6 van 

19 tot 22u.; wo. 18/6 van 19 tot 22u. 
De Burg, Burg 34, Hamont 

Za. 31/5 van 14 tot 17u. 

G. Schuurmans, OCMW-raadslid, Fa-

briekstraat 20, Neerpelt 
Wo. 4/6 van 19 tot 22u. 

Parochiezaal Michielshof, Michielsplein 
la, Achel 

Za 7/6 van 14 tot 17u. 

c» 'Wie hen thuis wil hereiken kan op 

volgend adres: Jef Van Bree, Zavel

straat 53 te 3900 Overpelt 

(011164.36.40) en Linda Vissers, Ho

bosstraat 38 te 3900 Overpelt 

(011/64.43.14). 

''Als DDND geen secte is, 
wat is het dan?'' 

(een commissielid) 
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VIAAMSIVRIJB 
DEMOKRATEN 

mise en atelier) en een watertoren. Deze 
laatste is met de jaren echter verdwenen. 
Het geheel verdient bescherming omwille 
van zijn archeologische waarde, maar is 
dringend aan onderhoud toe. 

DILBEEK 

In Dilbeek is een station gelegen op de lijn 
Brussel-Schepdaal-Ninove. In 1887 werd 
de eerste lijn (op stoom) geopend, in 
1910 ging de eerste elektrische tractie 
open. Omwille van het historisch belang 
dient het geheel te worden beschermd. 
Het bestaat uit een bureau, een woning, 
wachtzaal, magazijn, een lampisterie (de 
plaats waar de petroleumlampen voor de 
verhchting van wagons en locomotief 
werden bewaard) en de watertoren. 
De gebouwen zijn in originele staat be
waard. Enkel de loodsen ondergingen vrij 
verbouwingen toen het station aangepast 
werd aan de autobusexploitatie. 

Het gaat hier om een goed voorbeeld van 
een groot tramstation van de derde ge
neratie (vanaf 1907). 

HERNE 

Het station in Herne werd in 1871 ge
opend. Er werd hier een spoorweglijn 
aangelegd om de industrieel bloeiende 
regio La Louvière beter bereikbaar te 
maken. De lijn werd zowel gebruikt door 
mijnwerkers en arbeiders naar La Lou
vière als door bedienden naar Brussel. 
Het betreft hier een klein landelijk sta
tionscomplex bestaande uit een hoofd
gebouw met woongedeelte, wacht- en 
lokettenzaal, goederenruimte en een sa
nitair gebouwtje. 

Ook het interieur werd in zijn oorspron
kelijke staat bewaard: vier houten ban
ken, de houten loketwand, het loket
meubilair, de brandkast en het inkom-
portaal. 

OOST-VLAANDEREN 
WO. 14 mei CENT: ZO leefïie over

grootmoeder. Huishoudelijk comfort in de 
19de en 20ste eeuw". Rondleiding in het 
iMuseum voor industriële Archeologie en 
Textiel (Miat), Minnemeers 9 te Cent. Af
spraak om 14U.15 in de hal van het mu
seum. Deelname: 100 fr. FVK-Rodenbach-
fonds-leden, WVC en Sneyssens 50 fr. Org. 
en info: Seniorenacademie Gent, 
09/230.72.87. 

Dl. 20 mei NlNOVE: Bierfabricatie 
en bier-proeverij. Voordracht door Gustaaf 
Du Four Om 14U.30 in buurthuis De Pal
lieter, Smid Lambrechtstraat te Outer Na de 
voordracht gezellig samenzijn. Org.: VWG-
Ninove. 

Za. 24 mei AALST: Eetfestijn in zaal 
't Kapeilel<en, Meuleschettestraat 52. Vanaf 
I8u. Op het menu: soep, steak met kro-
ketjes (keuze uit 3 sausen). Deelname: 450 
fr Org.: vu-Aalst-Hofstade-Erembodegem-
Gijzegem-Nieuwerkerken-Moorsel-Her-
dersem. 

Za. 51 mei CENT: Annemie Van de 
Casteele over,.Vlaanderen na de marsen". 
Om 20u. in 't Vosken, Sint-Baafsplein (zaal 2) 
te Gent. Org.: Dr Jozef Coossenaertskring.. 

WEST-VLAANDEREN 
WO. 14 mei BRUCCE: Dia- en vi

deovoordracht over Friesland door Freddy 
Boeykens. Om 15u. in de Magdalenazaal, 
Violierstraat 7 te Brugge. Nadien moge
lijkheid tot koffietafel. Org.: WVG-Brugge-
Noord. 

DO. 15 mei iitUCCE: Flor van Nop

pen, broer van de vermoorde veearts over 
„Leven en werk van Karel Van Noppen". Om 
20u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22 te 
Brugge, inkom 50 fr Org.: informaöva 
vzw. 

Vr. 16 mei OOSTENDE: Geert Bour
geois spreekt over de malaise in de Bel
gische Justitie, bendecommissie, commis-
sle-Dutroux. Om 20u. in zaal Petit Venise, 
Torhoutsesteenweg 83 (Kruispunt Petit Pa
ris), Oostende. Org.: vu-Oostende. Toegang 
gratis. 

WO. 21 mei BRUCCE: Groei en bloei, 
teloorgang en opflakkering van Brugge, 
door Lucien Beuckels. (gids in Brugge). Om 
15u. in de Magdalenazaal, Violierstraat 7. 
Nadien mogelijkheid tot koffietafel. Org.: 
VWG-Brugge-Noord. 

vr. 2S mei MEULEBEKE: Een ge 
sprek met Geert Bourgeois over het eind
verslag van de Commissie-Dutroux. Om 
20u. in zaal Den Beer Markt te Meulebeke. 
Toegang gratis. Org.: Vlaamse Vrienden
kring Meulebeke. 

WO. 28 mei BRUCCE: Vlaanderen-
Europa 2002, de positie en de identiteit van 
Vlaanderen in het jaar 2002 door Danny 
Simons. Om 15u. in de Magdalenazaal, Vi
olierstraat 7. Nadien mogelijkheid tot kof
fietafel. Org.: VWG-Brugge Noord en Cen
trum. 

zo. 1 Juni BRUCCE: Arr VU-Brugge 
met de trein naar vu-Conventie in Brussel. 
Afspraak om I2u.50 in Stationshal te 
Brugge. Tel. op voorhand naar Luk Groot-
aerdt: 050/36.29.31. 

Do. 5 Juni BRUCCE: Met VWG-
Brugge naar Frans-Vlaanderen. Verzamelen 
om 7U.45 aan zijkant gratis parking station. 
Vertrek om 8u. stipt. Terug rond 19u. Deel
name: 850 fr (bus + fooi chauffeur -i-
aperitief en volledig middagmaal). Inschrij
ven vóór 28/5 bij Charles Tamsyn 
(050/35.37.99). 

Do. 19 Juni BRUCCE: Daniel Vang-
roenweghe over ,,Aids in Afrika". Oor
sprong, verspreiding, seksuele netwerken 
enz. Om 20u, in De Gulden Spoor 't Zand 22 
te Brugge. Org.: Vzw Informativa. 

za. 21 Juni ZWEVECEM: Zomerreis 
van Vlaamse Club Croot-Zwevegem. Ver
zamelen om 8U.45 aan de oude vaartbrug in 
de Otegemstraat. Om 9u. stipt afvaart naar 
Oudenaarde. Verder ook rondrit door de 
Vlaamse Ardennen. Deelname; 1.000 f r. p.p. 
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stichting 
Irma Laplasse 

opgericht 
^ UIT DE REGIO • 

Op zondag 20 april '97 ging in het 
Antwerpse Rubenshof de eerste verga 
denng door van de Stichting Irma Lap 
lasse 

Een zestigtal geïnteresseerden, waaron 
der mevrouw Johanna Lamberigts, de 
weduwe van Theo Brouns (terechtgesteld 
op 28 maart 1946) waren gekomen om de 
Stichting mee „boven de doopvont" te 
houden 

Ook Fred en Angele Laplasse met twee 
van haar dochters waren aanwezig 
Meester Hugo Andnes, die in samen
spraak met de kinderen van wijlen Irma 
Laplasse het initiatief tot die Stichting 
genomen had, heette alle aanwezigen 
welkom en zette in het kort de doel
stellingen uiteen 

- de nagedachtenis van Irma Laplasse 
beschermen; 

- alle gegevens betreffende de historiek te 
verzamelen en te bewaren; 

- een fonds oprichten ter studie van Irma 

Laplasse en de gevolgen van de repres
sie 

WiUy Moons, auteur van het boek Het 

Proces Irma Laplasse, gaf een uiteen
zetting over het verloop van het proces 
voor het Krijgshof in 1996 en alle mis
kleunen die daar gemaakt werden De 
verbijstering was groot als de krijgsau
diteur de vrijspraak vroeg, maar het Hof 
toch „levenslang" uitsprak 
BIJ de vragen nadien bleek duidelijk dat 
de aanwezigen ervan overtuigd waren dat 
deze uitspraak „onder druk van ergens" 
moet tot stand gekomen zijn Werd er 
gevreesd dat er nadien meerdere her
zieningen zouden aangevraagd worden' 
Was „men" bang om duidelijk stelling te 
moeten nemen en toegeven dat de re
pressie-processen „dropen van haat" en 
dat „de spontane volkswoede" bloed
wraak eiste en kreeg' 

Klara Hertogs 

(boot bus gids en avondmaal) inschnjven 
tot 13/6 bii bestuursleden 

VLAAMS-BRABANT 
00. 15 mei BRUSSiL: Lunchge-

sprek met Pol Van Den Driessche (Het 
Nieuwsblad) over Oe krant naar de prul-
lenmand' Om 12u op het VU-secreta-
riaat, Barrlkadenplein 12 te 1000 Brussel 
Org Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

zo. 18 mei OUD-HiVERLEE: Jaar
lijkse Lentebarbecue Van 12 tot 15u in Don 
Bosco Waversebaan Schaap aan t spit of 
brochette en worst 350 fr (-12j 200 fr) 
Inschrijven bij Bert Vanhame 
(016/40 45 57) en Ciska Proost 
(016/47 13 23) 

Do. 22 mei BRUSSEL: Lunchge-
sprek met prof Ene Defoort over Voorbij 
de kijkcijfers Om I2u op het vu-secre 
tariaat Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel 
Org Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

Za. 24 mei ZEMST: 4de Reuze-
Braadfeest Vanaf 12u in de Schranshoeve 
te Eppegem-Zemst Org vu-arr Halle-Vil-
voorde 

za. 7 juni LEUVEN: Nationale VU-
vrouwendag Thema s naamgeving bij de 
geboorte en buitenschoolse kinderopvang 
Gastvrouw Cerda Raskin M m v Mynam 
Van Vaerenberg Frieda Brepoels Nellv 
Maes en Bert Anciaux Aanvang lOu 

ANTWERPEN 
WO. 14 mei BERCHEM: Dr De Beule 

vertelt over de Inca s Om 20u in CC te 
Berchem Org FVV-Berchem 

Do. 15 mei BERCHEM: Toneelvoor
stelling Beatrijs door Tine Ruysschaert Re
gie Herman Verschelden In realisatie van 
Theater Malpertuis Om 20u in CC Berchem 
Inkom 350 fr wk 300 fr Info L Vang 
ramberen (03/322 05 36) FVV secretariaat 
(09/223 38 83) Org RA/-prov Antwer
pen 

Vr. 16 mei LINT. Leden- en sym-
pathisantenfeest Om 20u 30 in Ontmoe
tingscentrum De Witte Merel Gastspreker 
Bert Anciaux Deelname 500 fr (soep gour
met, pannenkoeken) Nadien gezellig sa
menzijn Inschrijven voor 9/5 bij Rik Ver-
cauteren (03/455 71 56) Org VU-Unt 

Za. 17 mei MARIEKERKE: KK Jan 
Putmège Wommelgem met de bus naar 
Mariekerke Vertrek om lOu kerkplein 
wommelgem Programma wandeling pa
ling (600 f r) of broodschotel (350 f r) boot
tocht op de Schelde naar St Amands in
schrijven tot 12 mei bij Ward Herbosch, 
Kastanjelaan 4 (03/353 68 94) Terug naar 
Wommelgem om 18u 

Do. 22 mei WOMMELGEM: Herden
kingsmis voor Jan Puimège Om I9u In de 
St Jozefskerk Volkaertslet (zijstraat Au-
toiei) Kandonklaar Luc Bellens zingt lie
deren van Jan Na de mis receptie in de 
parochiezaal St Jozef Dahliastraat aange
boden door de familie Puimège info 
353 68 94 

ZO. 25 mei WUUSTWEZEL: FietS-
zoektocht Vertrek tussen 13 en 14u op 
parking Parochiecentrum St -Godelieve 
Achter d Hoven te Wuustwezel inschrijven 
ter plaatse aan 50 fr per deelnemtngs-
formulier Prijsuitreiking 18u Info Magda 
Brocatus (313 91 18) of Dirk Van der Hallen 
(384 05 52) Org VU-afd Noord-Brecht, 
Malle Wuustwezel 

WO. 28 mei TURNHOUT: Jaak Peet-
ers stelt pasverschenen boek voor Open 
brief van een Vlaamsnationalist aan de Mi
granten Om 20u in CC De Warande, Kel-
dercafé Inkom gratis Org Vlaamse Knng 
Turnhout i s m VCLD Info Klara Hertogs 
(014/41 45 79) 

DO. 29 mei LIER: Studienamiddag 
In het spoor van Felix Timmermans met 

Walter Luyten Deelname lOOfrpp (wel 
komstgenever inbegrepen) 0ml4u inVNC 
(Berlarij 80) Met geleide wandeling mu
seumtoegang gidsen en infobundel Info 
03/482 1193 ledereen welkom 

Dl. 5 Juni BERCHEM- Oaguitstap 
van FW-Berchem naar Haarlem Vertrek 
aan Berchem station om 7u 30 stipt Terug 
rond 2lu 30 Deelname 1 600 fr (bus 
chauffeur ganse dag begeleiding VW-gids 
middagmaal met drank en museum) In
schrijven voor 15/5 bij bestuursleden 

Za. 7 Juni HEIST 0/0 BERG- Jaarlijks 
vu-feest in taverne Bergbos Kerkhofstraat 
4 tedereen welkom vanaf I5u Menu to-
matenroomsoep kalkoenfilet-groenten-
fruit Witte Dame Vooraf betalen aan Roger 
Van Dijck (750 fr -10] 350 fr) Info 
015/24 80 86 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het partijbestuur van maandag 
jl werd volgende persmededeling verspreid 

VU FELICITEERT SNP EN PLAID CYMRU 

De verkiezingsoverwinning van New Labour IS 
positief en noodzakelijk voor een land dat 18 
jaar bestuurd werd door een partij die geen 
aandacht had voor onderwijs gezondheids 
zorg en sociale politiek Maar tegen de lach
wekkend gelijklopende steunverklaringen m 
van Tobback De Croo en Van Peel aan het 
adres van Tony Blair wenst de VU op de eerste 
plaats de Scottish National Party en Plaid 
Cymru te feliciteren met hun verkiezmgs 
resultaat 
Zo snel New Labour haar sociaal engagement 
m Europa bevestigde met de ondertekening 
van het Sociaal Protocol zo snel hoopt de vu 
dat New Labour daadwerkelijk een begin 
maakt van meer autonomie voor Schotland 
en Wales De vu verwacht dat Tony Blair ook 
de verkozenen van Sinn Fein tenvolie zal 
betrekken bij de vredesonderhandelingen 
over Noord-lerland 

HYPOCRISIE TROEF BIJ SP... 

Aan de vooravond van 1 mei verspreidde de 
vu een positieve boodschap met een aantal 
concrete beleidsvoorstellen die vandaag on
ontbeerlijk zijn voor een radicale sociaai-eco-
nomische ommekeer 
De vu heeft op het feest van de Arbeid echter 
met ergernis kennis genomen van andere 1 
mei-toespraken Wie de voormannen van de 
SP hoorde vraagt zich terecht af of deze 
partij m de regering zit Van de pleidooien 
voor arbeidsherverdeling en werktijdverkor
ting IS in het sociaai-economisch beleid van 
deze conservatieve regering weinig te mer
ken 
Dat uit de mond van vele socialisten werd 
vernomen dat de resultaten van het zoveel
ste fragmentaire federale banenplan onder
maats zijn stemt tot nadenken over de so
cialistische inbreng in het werkgelegen

heidsbeleid Tot hiertoe beperkt deze inbreng 
zich duidelijk tot beloften en mooie woorden 
en mets meer Na de krachtige 1 mei-uit-
spraken van Tobback en Landuyt over Justitie 
wordt de eventuele herbenoeming van Wa-
thelet een eerste test voor de politieke ge
loofwaardigheid van de SP Een regerings
partij die haar woorden niet kan omzetten in 
daden hoort thuis in de oppositie 

...EN VLAAMS BLOK 

De manifestatie van het Vlaams Blok was 
helemaal een staaltje van hypocrisie De ar
beiders moeten weten dat het Blok dat er 
amper m slaagde om 1 arbeider van Renault 
ten tonele te voeren enkele maanden ge
leden nog hopeloos verdeeld was op een 
tweedaags sociaal-economisch congres Bui
ten wat slogantaai biedt het Blok geen enkel 
duidelijk sociaal economisch beleidsvoor
stel omwille van interne verdeeldheid 
En terwijl de Blokmandatarissen de mensen 
op straat zand m de ogen strooien verdedigt 
Alexandra Coolen m de Kamer een ultrali
beraal programma in Tatcheriaanse stijl Wie 
op het Blok wil stemmen omwille van sociale 
belangen zal bedrogen uitkomen 
Tenslotte iaakt de VU de makke CVP-houding 
tegenover de arrogante 1 mei-uitlatingen 
van de PS-top Wie vandaag spreekt van een 
egoïstisch Vlaanderen kent de cijfers met 
Wallonië IS voor Vlaanderen ai jarenlang een 
bodemloze put De transferten van Noord 
naar Zuid vloeien rijkelijk en daarbovenop 
tonen de Waalse politici zowel op sociaal-
economisch ais op gerechtelijk vlak een ein
deloze pretentie en arrogantie die elke nood
zakelijke en fatsoenlijke hervorming van so
ciale zekerheid en justitie uitsluit 
De CVP zal voor de zoveelste keer de uit
spraken van Busquin en de PS-top ongestraft 
laten om haar eigen machtspositie met in het 
gedrang te brengen Vlaanderen laat zich 
besmeuren en betaalt ondertussen verder de 
Belgische rekening omdat CVP en SP al ja 
renlang de hielen van de corrupte PS likken 

Stukken en 
brokken 
te Wiiriik 
De Coremanskring nodigt uit op een 
aperitiefconcert op zondag 11 mei a.s om 
1 lu in kasteel Steytelinck, St -Bavostraat 
20 te Wilrijk 

Het gaat om Vlaamse traditionele muziek 
op authentieke volksinstrumenten zoals 
diatonisch accordeon, doedelzak, hom 
mei, fijfer, fluitje van 'n cent, rinkelbom, 
mandoline enz, gebracht door de groep 
Stukken en Brokken 

Polka's, walsen, scottischen en mazurka's 
uit de 19de en 20ste eeuw, pamflet-
liederen van de straatzangers, liedjes uit 
de Vlaamse liedboeken vanaf 1700, me 
lodietjes uit diverse beiaardhandschriften 

en muziek uit het bonte Vlaamse Gil-
deleven en uit ommegangen enz 
Het aperitief achteraf wordt aangeboden 
door de Antwerpse VU provincieraads 
leden Koen Raets en Koen Pauli 

zoekertje 
Te huur: Nieuw appartement in 

Oostduinkerke 2 sik, alle comfort, ga 
rage 300 m van zee Tel 015/55 00 22 of 
015/52 98 40 

Gepensioneerde binnenhuis-
schilder uit het Gentse neemt nog werk 
aan 350 fr/u plus BTW Enkel aan
dienen indien ernstig Zich wenden tot de 
redactie van WIJ 9 

"Mijn neef mist DDND!" 
(een Coburger zaliger) 

NATIONALE CONVENTIE VOLKSUNIE 
ZONDIG 1 JUNI '97 - 1 4 UUR • CONURESSENMLEIS BRUSSEL 

VIAAABBntia 
DBHOKRAim 
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Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijl<lieden in WIJ? 

Bel dan vandaag nos naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

^ DEVRIESE > 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-oostkamp^ 
V 050 35 74 04 ^ 

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

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

Visassortlment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

TT Brugge ^ 
10 km Oostende 

De Haan , 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

. ^ - \ HERENKLEDING 

I Viermees 
^ / Steenhouwersvest. 52 
-^ ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

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

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de VIjftiulzen) 
Tel. 053/70.06.64 

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. 

Sluit een handicap uit? 
nfjlflORDEN personen met een handicap uitgesloten? Hoe dan ook, de Integratie van 
g L i personen met een handicap heeft veei facetten, Daarom onderzocht Standpunten 
hoe men een geïntegreerd beteió kan voeren in verband met thulsbegelelding, ondersteunend 
ondenwijs, aangepast wonen, toegankelijkheid en geschikt werken. Verder wordt aandacht 
besteed aan de erkenning van gebarentaal. 

r i n KAN een jaarabonnement nemen op het kwartaaltijdschrift Standpunten door 
is ïJ 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; 02/217.35.10. 

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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PERVERSIE? 
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De Verenigde Naties forceerden in Oost-
Slavonië verkiezingen. Die verliepen nogal 
chaotisch, maar al bij al fair genoeg om een 
succes te worden genoemd. Het plaats
vinden van verkiezingen vormt op zich 
echter geen bewijs dat de VN-operatie in 
dit laatste deel van Kroatië dat door 
Serviërs bezet werd, met een positieve 
balans kan worden afgesloten. 

KRAJINA 
Half juli blaast de Untaes, het overgangs-
bestuur van de Verenigde Naties voor 
Oost-Slavonië, de aftocht. Dan wordt 
Oost-Slavonië opnieuw voor het volle 
pond Kroatisch. Dit kleine deeltje van 
Kroatië is het laatste stukje Kroatisch 
grondgebied dat tijdens de Joegoslavische 
oorlog door de Serviërs veroverd en be
stuurd werd, en niet opnieuw militair door 
Kroatië werd heroverd. 
In 1991, na de Kroatische onafhanke
lijkheidsverklaring, was in Joegoslavië de 
oorlog uitgebroken. In Kroatië bevond 
zich een forse Servische minderheid. Dat 
verklaart waarom de onafhankelijkheid 
van Kroatië wel op hevig verzet van Bel
grado stootte, en de onafhankelijkheid van 
Slovenië niet. Deze meest westelijk ge
legen ex-Joegoslavische republiek is de 
etnisch meest homogene. Ze ontsnapte het 
Joegoslavische carcan na een tiendaagse 
oorlog, die toch enkele mensenlevens 
eiste. 

De Servische minderheid in Kroatië riep 
daar, gesteund door de Servische republiek 
en het door Serviërs gedomineerde Joe
goslavische leger, een eigen staat in het 
leven: de Servische Republiek Krajina. In 
1995 liet het westen Tudjman met Ope

ratie Storm deze republiek manu militari 

heroveren, op één stukje na, Oost-Sla
vonië. 

Serviërs en Kroaten aanvaardden voor 
Oost-Slavonië het akkoord van Erdut, 
waarbij de Serviërs na een overgangsfaze 
instemden met de teruggave van het ge
bied, en de Kroaten afzagen van een 
militaire herovering van Oost-Slavonië, 
wat toen een fluitje van een cent zou zijn 
geweest. 

Tijdens de overgangsfaze werd het gebied 
bestuurd door de VN, die met dat doel de 
Untaes oprichtte. De verantwoordelijk
heid voor de militaire component van dit 
door de Amerikaan Jacques Klein geleide 
VN-bestuur, lag bij een Belgische generaal, 
omdat België het gros van de troepen 
leverde en al aanwezig was en ervaring had 
opgedaan in de Baranja. 
Tot daar het theoretisch kader. De oorlog 
liet echter zware sporen na in Oost-Sla
vonië. Vukovar werd geheel aan flarden 
geschoten. De oorlogsbetekenis van deze 
stad heeft voor vele Kroaten mythische 
proporties aangenomen. Er wordt gezegd 
dat de Kroatische president Franjo 

F ons Borginon besloot zijn Kroatisch dagboek 

(WIJ, 1 mei jl.) met de bedenking dat „het 

verhaal nog niet ten einde is". Deze week neemt 

onze Landuit-medewerker de draad op, hij meent 

dat met de verkiezingen van 13 april jl. inderdaad 

niet alles is opgelost. 

# LANDUIT ^ 

Tudjman de stad gebruikt heeft om in het 
westen de steun van de pubheke opinie 
naar Kroatië te laten uitgaan. 
Na de val van de stad werden de Kroaten 
verdreven. Hun huizen werden gedyna-
miteerd of ingepalmd door Serviërs. Meer 
dan 200 patiënten van het ziekenhuis van 
Vukovar werden afgemaakt. Zij belandden 
in een massagraf. In 1995, tijdens Operatie 

Storm, kreeg de regio een nieuwe toevloed 
van vluchtelingen te verwerken: de Ser
viërs die verdreven werden uit de Krajina-
republiek. 

DRUK 
Het plaatje van de bevolkingssamenstel-

bereiding aan vooraf. De Serviërs in het 
gebied werden gemotiveerd om te büjven, 
om Kroatische papieren aan te vragen, om 
te gaan stemmen. 

Dit Hjkt met bijzonder veel moeilijkheden. 
Eerst waren de Kroatische autoriteiten, die 
de papieren moesten uitreiken, zeer wei
gerachtig om aan Serviërs identiteitsbe
wijzen, geboortebewijzen enz. af te le
veren. Men mag niet vergeten dat de 
regering in Zagreb onder loodzware druk 
staat van de uit Oost-Slavonië (en andere 
gebieden) verdreven Kroaten. Zij willen 
huizen. Ofwel zijn die gedynamiteerd, 
ofwel wonen er gevluchte Serviërs in. Die 
verdreven Kroaten konden van overal in 

Verkiezingen 
iossen niet aiies op 
ling in Oost-Slavonië wijzigde compleet. 
Van de circa 130.000 inwoners was in 
1991 zestig procent BCroaat, 27 procent 
Serviër, en 13 procent zigeuner of Hon
gaar. Enkele maanden geleden woonden in 
de streek, waar sommige dorpen en stads
wijken helaas helemaal van de kaart ver
dwenen zijn, bijna 170.000 mensen, 88 
procent Serviërs, 7 procent Kroaten en 5 
procent anderen. Men kan zich moeilijk 
voorstellen welk menselijk leed achter die 
cijfers schuilgaat. 

Enkele weken geleden organiseerden de 
VN in dit gebied democratische verkie
zingen. Er ging een maandenlange voor-

Kroatië mee stemmen voor de gemeen
teraad van hun dorpen van herkomst. 

AARTSMOEILIJK 
Na de winter vertrokken veel Serviërs uit 
Oost-Slavonië. Anderen brachten hun 
waardevolste bezittingen al in veiligheid. 
Zo'n tienduizend mensen zouden de 
streek hebben verlaten in februari en 
maart. 

Op de valreep besloten toch nog veel 
Serviërs mee te doen aan de verkiezmgen. 
Een oproep van de VN speelde daar een 
rol in. Maar ook een oproep van Belgrado, 
waar de regering van de Servische volks

genoten in het nieuwe Joegoslavië ge
vestigd is. 

Daardoor moesten het weekeind van de 
verkiezingen de bureaus waar de kiezers 
zich konden registreren al langer open-
bhjven. Het resultaat was te verwachten: 
chaos op de verkiezingsdag zelf. Uitein
delijk mochten de mensen een dag langer 
gaan stemmen, en moesten ze niet eens 
meer geregistreerd staan als kiezer. 
Al bij al haalde de Servische partij van 
Borislav Stanimirovic nog een keurig re
sultaat uit de stembus. In 11 van de 28 
gemeenten van Oost-Slavonië behaalt ze 
de meerderheid. Het wordt nu afwachten 
hoe de Kroaten hun Servische minderheid 
in Oost-Slavonië zullen behandelen. 
Wie vertrouwd is met de nasleep van de 
tweede wereldoorlog in België, die geen 
burgeroorlog met wreedheden als massale 
etnische zuivermgen was en toch zoveel 
onrecht in het leven riep, beseft hoe 
moeilijk het zal zijn om zo kort na al het 
leed in Oost-Slavonië de spons te vegen 
over wat gebeurd is, vredevol en zonder 
discriminatie samen te leven, en bepaalde 
rechten aan de minderheid te waarbor
gen. 

De streek is bovendien een economische 
puinhoop. De werkloosheid bedraagt er 
meer dan 50 procent. Nu al horen we uit 
Kroatië berichten dat vooral de Serviërs er 
aartsmoeilijk aan een job geraken. 

Jakob Orlof 

De oorlog liet 
zware sporen 
na In Oost-
Slavonië. 
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Deirdre N. McCloskey - voorheen Donald 
McCloskey - haalt in haar boek De zondeval 
der economen zwaar uit naar de moderne 
economische wetenschap en haar onder
zoeksmethoden. Ze vergelijkt economen met 
kinderen die in een zandbank een zandkasteel 
bouwen. Dit zandkasteel moet dan de eco
nomische wetenschap voorstellen die zich 
echter te ver van de realiteit bevindt. 

ZONDEN 
De ,,zonden" uit de titel betreffen de drie 
slechte intellectuele gewoonten waarin de 
moderne economie Is vervallen: de irrele
vantie van de statistische significantie, de 
zinloosheid van een papieren wereldbeeld en 
de arrogantie van het geloof in de maakbare 
samenleving. Deze zijn toe te schrijven aan 
drie grote economen uit de jaren '40: La
wrence Klein, Paul Samuelson en Jan TIn-
bergen. Zij hebben de economische weten
schap in de verkeerde richting geduwd. 
De kritiek van de auteur op de hedendaagse 
economen is dat zij zich te veel afvragen of 
een economische variabele al dan niet sta
tistisch sigr)ificant (verantwoorde conclusies 
toelatend) is. Ze zouden zich immers beter 
afvragen of de variabele groot of klein is. Zo 
wordt statistische significantie impliciet ge
lijkgesteld aan inhoudelijke significanöe. Eco
nomen zijn volgens Deirdre N. McCloskev 
hiervan maar al te goed op de hoogte maar 
durven deze fout niet onder ogen te zien. 

De tweede zonde betreft het papieren we
reldbeeld. De economen houden zich van
daag te veel bezig met kwalitatieve the
orievorming en te weinig met kwantitatieve 
waarneming. De wiskunde heeft het onder
wijs in wetenschappelijk denken weggedrukt. 
De economie zou immers beter alledaagse 
economische verschijnselen gaan verklaren in 
plaats van het bestuderen van een oneindige 
rij van hypothesen. 
De ambitie van de econoom als sociale tech-

grote deel der economen. Zij pleit immers 
voor een volledige ommezwaai in de on
derzoeksmethoden van de economische we
tenschap. Vandaar dat bij de meeste eco
nomen dan ook weinig begrip voor dit boek 
zal te vinden zijn. 
Toch heeft McCloskey de verdienste een der
gelijk standpunt tegen de grote stroom in te 
durven verdedigen en de economische we
tenschap eens door een andere bril te be
kijken. Hierbij komt tante Deirdre (zo noemt 

Kritische tante 
nocraat om te voorspellen en te besturen 
geeft de derde zonde weer. Het is alsof de 
econoom denkt dat alles mechanisch te vat
ten is. 
McCloskey beveelt vrouwelijke deugden aan 
ter vervanging van deze mannelijke zonden. 
Zij ziet het intellectuele leven als een markt 
van onderiing gelijkwaardige onderhande
laars. Wat goed is voor de democratie is 
volgens haar ook goed voor het intellectuele 
leven, zelfs in de kille wereld van de he
dendaagse, mathematische economische 
wetenschap. 

TANTE DEIRDRE 

Eén zaak staat vast. Met dit boek stampt de 
auteur tegen de schenen van zowat het over-

de auteur zichzelf in haar boek) wel vaak 
betweterig over als zou zij de waarheid in 
pacht hebben. Het boek dient dan ook met 
een enorme korrel zout gelezen te worden. 
Haar kritiek op de economische wetenschap is 
in feite in één grote gedachtengang te vat
ten. De huidige onderzoeksmethoden slagen 
er niet in om èlle economen achter dezelfde 
inzichten te scharen. Daaruit besluit ze dat 
deze onderzoeksmethoden de verkeerde zijn. 
De kritiek van McCloskey op de economische 
wetenschap is dan ook eerder overdreven. 

Krlstof Agache 

c» De zondeval der economen. Over wetenschap
pelijke zonden en burgerlijke deugden. Deirdre 
N. McCloskey. Uitg. Kritak, Leuven, 1997, 590 
fr. 
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Karel de Grote 
kon lezen 

noch 
schrijven, 

maar besefte 
wel het nut 

ervan. 
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De Franse zangeres 
France Gall die ooit 
het Eurovisiesong
festival met Poupée 

de are, poupée de son 

won stond lange tijd 
, in de hitlijsten met 
I het liedje Ce sacré 

I Charlemagne, die 
sakkerse Karel de 

II Grote, die de scholen 
„uitgevonden" 

i heeft! 
o 

'̂  Karel de Grote, Ca-
rolus Magnus, werd 

geboren in 742, volgde zijn vader op in 
768 en regeerde tot 814, tot hij, 72 jaar 
oud, veel voor die tijd, stierf. In 800 werd 
hij tot keizer gekroond van het Rijk de 
Franken, van het Roomse Rijk. Hij voelde 
zich, terecht, de opvolger van het in 476 
ter ziele gegane West-Romeinse Rijk. Ka
rel de Grote kon niet lezen en niet 
schrijven; hij leerde wel zijn handte
kening tekenen, besefte het nut van schrij
ven en noteren. Hij lag derhalve aan de 
basis van de oprichting van scholen in de 
kloosters. Rond en uit die kloosterscho
len zou de Karolingische Renaissance 
groeien. 
Om het intellectuele leven in de kloosters 
op te trekken deed Karel de Grote beroep 
op de Angelsaksische monnik Alcuinus 

(735-804) die van 782 af aan het Hof 
verbleef, een Hof dat eigenlijk geen vaste 
verblijfplaats had en steeds op reis was, 
tot het zich tenslotte te Aken vestigde, 
waar o.a. de Dom werd gebouwd, een 
achthoekig gebouw waarin nog altijd de 
stenen zetel van Karel de Grote staat. 
Deze Alcuinus kwam uit de geleerden-
school van Beda Venerabilis (674-735) die 
toen reeds de Historia Ecclesiastica Po-

pulorum Anglorum schreef. Alcuinus 
stichtte een Benedictijner-kloosterschool 
te Tours die lange tijd als model van 
geleerdheid zou dienen voor heel West-
Europa. Toen schreef Paulus Diaconus 
(720-799) zijn Historia Langobardorum 

en toen schreef Eginhard (770-840) de 
Vita Caroli Magni. 

De abdijen van Smt-Pieters en Sint-Baafs 
te Gent werden omstreeks 630 gesticht, 
Monte Cassino in 529, Sankt Gallen in de 
7de eeuw, Fulda in de 8ste eeuw, en het 
klooster van Le Bec in Normandië le
verde in 1066 abten en bisschoppen voor 
het veroverde Engeland. 
Karel de Grote zou ook opdracht gegeven 
hebben om de bij zijn Franken levende 
verhalen over Germaanse goden en hel
den te noteren, sagen en mythen gegroeid 
uit de Germaanse mythologie. Maar zijn 
zoon en opvolger Lodewijk de Vrome (de 
Duitsers noemden hem „der Frömler" = 
de vromelaar, en dat is pejoratief bedoeld 
en juist) liet die verzameling heidense 

V lamingen weten ervan mee te spreken: 

onderwijs in een andere taal dan de hunne. De 

strijd voor de vernederlandsing van de Gentse en de 

Leuvense universiteit ligt nog in het geheugen van 

vele generaties flaminganten. Maar ooit was er een 

andere taalstrijd, deze tegen het Latijn. In drie 

afleveringen wordt de strijd voor de 

vernederlandsing van ons hoger onderwijs geschetst. 

<# CULTUUR V 

teksten verbranden tot meerdere eer en 
glorie van de enige en zaligmakende 
Kerk. 

Voertaal van deze kloosterscholen was 
het universele (voor de klerikale elite) 
Latijn, een Latijn wel niet meer zo sterk 
als het klassieke Latijn van Cicero, Ta
citus, Ovidus of Horatius enz. 

ZEVEN KUNSTEN 

Er werd geschreven in het Latijn voor 

geleerden en voor de vele monniken die al 

den in Salerno (voor studies met me
dische oriëntatie) en in Pavia en Bologna 
(voor studies met juridische oriëntatie). 
De studie op hoger niveau concentreerde 
zich op de zeven vrije kunsten: 
grammatica (taal); rethorica (welspre
kendheid); dialectica (redeneerskunst; 
logica); arithmetica (rekenkunde); geo-
metrica (meetkunde); astrologica (ster
renkunde); musica (muziek; kunst der 
muzen). 
En dan de medische en juridische studies; 

Het begon bU 
Karel de Grote 
doende wel voldoende passieve kennis 
opdeden om bvb. de Legenda (teksten die 
tijdens de stilzwijgend genomen maal
tijden moesten voorgelezen worden) te 
verstaan. In de kloosters werkten der
halve kopiisten om de teksten te kopiëren 
= af te schrijven, eventueel aan te passen 
en te illustreren. Er ontstond een ge
leerden-elite in de kloosters, naast en in 
de scriptoria waar voor de studieteksten 
gezorgd werd. De andere monniken 
werkten o.a. op het land en groeven 
grachten om het moerassige land droog te 
trekken. 

Sommige kloosterscholen groeiden op 
den duur uit tot haast zelfstandige in
stellingen waarin lesgeven en kopiëren 
een ambacht werd, zoals daarnaast en 
daarbuiten de gilden en ambachten, ge-

bij de Grieks-Romeinse bron van kennis 
en bij de zegen van de paus, en in Spanje 
en Zuid-Frankrijk waar men nog wat mee 
geniet van de Arabische inbreng in de 
mediterrane wereld. 

Het is in die 13de eeuw dat de Scholastiek 
met de Summa Theologica van Thomas 

van Aquino zijn hoogtepunt bereikte 
(1270). Deze Italiaan, gevormd door en 
op basis van de universele kennis van de 
Duitse generaal der dominicanen Alber-

tus Magnus (een orde in 1204 gesticht), 
kon in Parijs doceren, ook aan Engelse 
franciscanen, dank zij het Latijn als in
ternationale voertaal. Die Engelse fran
ciscanen zullen wel het stelsel van Tho
mas van Aquino .durven aantasten (vanaf 
Roger Bacon die zowat vijftien jaar ouder 
was dan Thomas, maar langer leefde). 

Karel de Crotes handtekening. De keizer tekende aileen liet ruitje van het 
monogram. De rest werd aangevuld. 

organiseerd tot beroepsverenigingen, 
groeiden met eigen regels en eigen re
glementen. 

Het stelsel van leerling, gezel, varende 
gezellen en meester (Lehr- Wander- Meis-
terjahre) vormde zich. En al vrij vroeg 
ontstond ook de leerlingendoop (cf stu-
dentendoop, soldatendoop en aanver
wante initiatieriten zelfs van etnologische 
oorsprong). Studeren en student-zijn be
gint te passen in het corporatief stelsel 
van de (vroege) middeleeuwen: de uni-

versitas professorum (magistrorum) et 

discipulorum. De eerste kernen ontston-

en bovenal: theologie, want alles, ook de 
filosofie, stond in dienst van de theologie, 
philosophta analla theologtcae. 

EERSTE UNIVERSITEITEN 

In 1202 ontstonden de eerste univer
siteiten met alle faculteiten en met een 
eigen bestaan, epkend door de paus en 
door de keizer. Deze scholen konden de 
Itcentia docendi verlenen, de toelating tot 
het doceren, tot het lesgeven: Parijs en 
Oxford. 

In de 13de eeuw ontstonden zowat vijf
tien universiteiten, vooral in Italië, dicht 

Salerno, Bologna en Pavia met elk slechts 
één faculteit, groeiden trager uit tot uni
versiteit. Na Parijs en Oxford kwamen 
o.a. Padua 1222, Napels 1224, Rome 
1245, SeviUa 1254, Lissabon 1290. En in 
de 14de eeuw: Avignon 1303, Pisa 1343, 
Praag 1347, Florence 1349 (de Medici en 
de Platoonse Academie), Pavia 1361, We
nen 1365, Erfurt 1379, Budapest 1389 en 
Perugia 1308 (verdween in 1321). 
Wurzburg kreeg een universiteit in 1402, 
Leipzig in 1409, Rostock in 1426. 

LEUVEN 

De Leuvense universiteit werd gesticht in " 

1425 en begon in 1426. Leuven zou de 
54ste universiteit zijn in de chronolo
gische lijst. Ze werd gesticht door hertog 
Jan van Brabant en ze was de eerste in de 
Nederlanden. 

In 1575 werd een universiteit gesticht in 
Leiden, als compensatie en beloning voor 
het lijden, de moed en de uithouding bij 
het beleg van de stad door de Span
jaarden. Leiden was een stad met een zeer 
grote Zuid-Nederlandse inwijking (60% 
van de bevolking) omwille van het geloof. 
Voormannen van de rederijkerskamer De 

Eglantier drongen er toen op aan het 
onderricht er in de moedertaal te geven in 
plaats van het Latijn. Ze haalden hun slag 
niet thuis. 

Ongeveer tegelijkertijd kreeg Dowaai 
(Douai) een universiteit; maar die werd 
later geleidelijkaan naar Rijsel overge
plant. In 1887 verhuisde het laatste deel. 
Beide steden lagen in dat deel van het 
graafschap Vlaanderen dat Lodelijk XIV 
kon behouden uit zijn reeks oorlogen op 
ons grondgebied tegen Spanje en tegen de 
Verenigde Provinciën. 
Franeker kreeg een universiteit in 1585; 
ze bleef bestaan tot 1811. Groningen 
begon in 1614, Utrecht in 1636. 
Gent en Luik kregen hun universiteit in 
1817, van Willem I. Brussel startte in 
1834. Amsterdam begon in 1632 en echt 
pas in 1877. 

Al de andere universiteiten van België en 
Nederland zijn van na de tweede we
reldoorlog. 

In 1936 waren er in Europa 125 uni
versiteiten. Gent had toen 1851 stu
denten. In 1949 toen wij er afstudeerden 
2900, nu ongeveer 15.000. Brussel 2828, 
Leuven 3965 en Luik 2812. 
Aan al die universiteiten was tot in de 
19de eeuw alle onderricht in het Latijn: 

les, examens, verhandelingen enz. In Bel
gië schakelde men na 1830 over op het 
Frans. Ook elders verkoos men de volks
taal. In Vlaanderen dus andermaal in een 
vreemde taal! Nederland schakelde later 
over dan België: pas na 1870. 

Herman Maes 
Volgende week: 

Dwarsligger Simon Stevin 
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I 
n de prachtige galerijruimten van Ronny 

Van de Velde loopt een beperkte maar 

selecte huldetentoonstelling, gewijd aan een 

uitzonderlijke intellectuele persoonlijkheid uit de 

geschiedenis van de Vlaamse beweging. 

• T E N T O O N S T E L L I N G ^ 

René Victor, geboren te Antwerpen op 19 
januari 1897 en daar gestorven in 1984, 
was een buitengewoon jurist en grond
legger van de Vlaamse rechtsliteratuur. 
Aanvankelijk was hij student aan het 
Koninklijk Atheneum van Antwerpen, 
waar hij Paul van Ostaijen ontmoette, met 
wie hij in 1914 beambte werd bij het 
Antwerpse stadsbestuur. 
Via de centrale examencommissie be
haalde hij in 1921 zijn doctoraat in de 
Rechten. Het volgende jaar werd hij 
stagiair bij de toenmalige minister 
Edward Pécher. In 1931 werd Victor tot 
docent benoemd aan de Vrije Universiteit 
van Brussel, waar hij de Nederlandstalige 
cursus Staatsrecht en Administratief 
Recht onderwees. Van 1952 tot '54 was 
hij stafhouder van de Antwerpse balie. 
Vanaf 1955 doceerde hij ook Vergelij
kend Administratief Recht aan de Gentse 
rijksuniversiteit. 

In de periode 1964-1970 was hij in de 
Antwerpse gemeenteraad fractieleider 
van de P W 

In 1931 stichtte René Victor het Rechts

kundig Weekblad, waarvan hij trouwens 
jarenlang actief de hoofdredactie bleef 
waarnemen. In 1938 werd hij stichtend 
lid van de Koninklijke Vlaamse Academie 
voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Kunsten van België. In 1965 werd hij 
voorzitter van de Vlaamse juristenver
eniging. Naar aanleiding van zijn 75ste 
verjaardag en meteen zijn 50-jarig ju
bileum als advocaat en het 35-jarig be
staan van het Rechtskundig Weekblad, 
werd Victor op bijzonder luisterrijke 
wijze gehuldigd in het Antwerpse As-
sisenhof. In 1966 werd hij in de adelstand 
verheven. 

René Victor speelde een ontzaglijk be
langrijke rol in de ontstaansgeschiedenis 
en verdere groei van de Vlaamse rechts
wetenschap, in het bijzonder in de ont
wikkeling van een eigen Vlaamse rechts
literatuur. Zelf publiceerde hij zo'n 600-
tal zelfstandige werken. Hij stond in voor 
de voorste gelederen van de strijd om de 
volledige vernederlandsing van het 
rechtsbestel in Vlaanderen. De publicatie 
van zijn Rechtskundig Weekblad was 
trouwens de regelrechte tegenhanger van 
het journal des Tribunaux. Hij bepleitte 
erin met volle overtuiging de wet van 15 
juni 1935 op het taalgebruik in rechts
zaken. Met zijn weekblad verschafte Vic
tor aan zijn Vlaamse collegae een schit
terend verweerschrift tegen de vaak 
Vlaamsvijandige artikelen van het Jour
nal! 

In zijn tijdschrift ijverde Victor ook voor 
de oprichting van een zelfstandige 
Vlaamse Academie voor Wetenschappen. 
Hij voerde hierover zelfs een drukke 
polemiek met August Vermeylen die 
vrede wilde nemen met een splitsing van 

de bestaande Belgische academie in een 

Franse en Vlaamse afdeling. 

REPRESSIEADVOCAAT 

Door toedoen van Victor kwam ook de 
Vlaamse Rechtskundige Bibliotheek tot 
stand. Binnen dit nieuwe kader werden 
aldus meer dan 50 nieuwe wetenschap
pelijk juridische werken uitgegeven. Dit 
voorbeeld strekte trouwens tot navolging 

tellectuele autodidact koos Victor met 
overtuiging steeds de zijde van de 
zwakke, tegen iedere uiting van machts
misbruik. De ontwikkeling van het 
rechtsleven gedurende een ruime periode 
van minimum vijftig jaar is in Vlaanderen 

Hulde aan 
René Victor 

want ook andere uitgevers durfden het 
aan om Nederlandstalige rechtsliteratuur 
op de markt te brengen. 
Alhoewel docent aan de universiteiten 
van Brussel en Gent ging Victors voor
keurs uit naar de actieve pleitbezorging. 
Zo verdedigde hij na Wereldoorlog II 
diverse vooraanstaande repressie- en col-
laboratiebeklaagden, zoals G. Rorasée, 
H. Borginon en E. Van Coppenolle. In 
sommige zogenaamd „vaderlandshe-
vende" kringen werd hem deze rechts
bijstand aan Vlaams-nationalisten niet in 
dank afgenomen. Dit optreden siert ech
ter wel de rechtschapen persoonlijkheid 
van Victor en zijn volgehouden gewe
tensvrijheid, ook in moeilijke tijdsom
standigheden. Als Vlaams liberaal en in-

moeilijk te reconstrueren zonder melding 
te maken van de ontzaglijke invloed en 
uitstraling van meester René Victor. 

KUNSTBELANCSTELLING 

René Victor kwam in contact met de 
broers Floris en Oscar Jespers, alsook met 
Paul Joostens van de „bond zonder ge
zegeld papier". In 1967 werd Victor 
voorzitter van het Paul van Ostaijen-
genootschap . In de nalatenschap van 
Victor treft men dan ook de stille ge
tuigen aan van zijn actieve betrokkenheid 
bij de diverse werkzaamheden van die 
toenmalige woelige Antwerpse avant-
garde. Dit betekent dan ook, dat deze 
mooie huidetentoonstelling enkele schit
terende figuratieve en essentieel-geabs

traheerde sculpturen bevat van Oscar 
Jespers (o.a. de Frieda-versies van 1918 
en 1919 en het unie Perlefine), maar ook 
schilderijen van diens veelzijdige broer 
Floris (o.a. de doeken Weerkaatsingen en 
Prinses Jiji, beide uit 1917) en van Paul 
Joostens. 

Dit typisch Antwerpse ensemble wordt 
prachtig aangevuld met internationaal 
hoogstaand werk van bijvoorbeeld Pi
casso, Matisse en Zadkine, met werken 
van de Vlaamse kunstenaars Rik Wouters, 
Waker Vaes, Constant Permeke, Léon 
Spilliaert, Paul van Ostaijen en Eugene 
van Mieghem. 

Ter gelegenheid van deze expositie ver
scheen ook een kunstmonografie met 
tekst van J.F. Buyck (Uitg. Pandora, R. 
Van de Velde/Bernaerts, 1997, 140 blz., 
950 fr., rijk geïllustr.). 

Dirk Stappaerts 

c^Rewé Victor. 1897-1984. Hommage. 

Tentoonstelling in galerij Ronny van 

de Velde, I]zerenpoortkaai 3 te 2000 

Antwerpen-Zuid. Tot 18 mei 1997. 

Dagelijks toegankelijk van 10totl8u. 

Inkom gratis. Gesloten op ttuandag. 

Info: 03/216.30.47. 

René Victor 

speelde een 

zeer 

belangrijke 

rol in de 

ontstaans

geschiedenis 

en groei van 

de Vlaamse 

rechts

wetenschap. 

Het wonder van Cantate Domino 
De knapen van de Schola Cantorum Can
tate Domino uit Aalst zijn voor velen 
jeugdherinnering en sentiment: de stem
oefeningen in de bangelljke studiezaal die 
eindeloos duurden, de strenge discipline 
van het gregoriaans, het gevoel van geluk 
In de kathedraal gevuld met wierook, 
barokke beelden, brokaat en het Te Deum 
van Bruckner of het Ave Maria van Ar-
cadelt. 
De knapen van de Schola Cantorum Can
tate Domino uit Aalst zijn thuis In Japan en 
Israël maar evenzeer in de oratoria van 
Bach, de vespers van Monteverdi en het 
requiem van Webber, Niet denkbaar ech
ter zonder priester dirigent Michael Chijs, 
die elk jaar geduldig kneedt aan een 
nieuwe lichting jonge, onervaren maar 
spontaan klinkende stemmen, gedreven 
en bezield door mysterieuze krachten als 

geloof en verwondering. Een symfonie 
van Haydn Is verstrooiing, Stravinsky's cir
cus polka een curiosum. Ons oor is aan
genaam of vreemd verrast Maar er Is In de 
muziek meer dan zoete of bizarre klank, er 
Is emotie. Eik jaar opnieuw treft, verstomt 
en ontroert Cantate Domino met koor
werk waar je stil van wordt. Zoals nu met 
Mendelssohns oratorium Elia, een dra
matisch portret van de strijd, het ge
tuigenis en de verheerlijking van de pro
feet. Mendelssohn zag Ellas ,,vol ijver, 
soms boosaardig, driftig en somber, 
voortdurend In onmin met het gespuls 
aan het hof en onder het volk". Die 
geaardheid en die van zijn tegenspelers 
vinden hun neerslag In de muziek. Men
delssohn had grote bewondering voor 
Bach - hij dirigeerde In 1829 zijn Mat-
theuspassle die niet meer was uitgevoerd 

sinds de dood van Bach In 1750. Aan hem 
ontleende Mendelssohn de strakke vorm. 
Ingevuld door koraal, fuga en contrapunt. 
Zelf voegde hij er de warme emotie van de 
romantiek aan toe. 
Ik heb In Ella het beven van de aarde 
gehoord, bezwering, bezinning, driele
dige aanroeping, engelenstemmen, flar
den die wijzen naar Bach of Brahms aan
kondigen. Ze kregen leven, relief, kleuren 
nuance van een orkest, een koor, solisten 
(vaak oud-leden van het koor) en een 
dirigent die vanjaar tot jaar bewijzen dat 
begrippen als groepsgeest en enthou
siasme tot een wonder kunnen leiden dat 
met geen woorden Is te vatten. 
Michael Chijs dankt en gaat bescheiden 
tussen zijn jongens staan. Een schakel In 
het geheel, maar een onmisbare. 

(wdb) 
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FASSBINDER'S GERMANY 
... (5 een boek uitgegeven bij Amsterdam University Press. Auteur 

Thomas Elsaesser gaat in 396 blz. werkelijk schitterend in op de 

controversiële filmmaker. De vicieuze cirkels van Fassbinder 

worden blootgelegd en ook het feit dat hij, als voorloper, de idealen 

van mei '68 begon te 'herdenken'. De lotsbestemming die zijn 

personages niet kunnen ontkomen, de Marxiaanse en Freudiaanse 

verwijzingen, de politieke en libidinale ideeën van Ronald D. 

Laing en zijn anti-psychiatrie. Liefhebbers van Fassbinder die het 

Engels machtig zijn, zullen hiervan snoepen. 

BIG NIGHT 
'Big Night' draaide in januari 1996 op het beroemde Sundance 

NIEUW IN DE BIOS 
Film Festival in competitie en kaapte er de prijs voor het beste 

scenario weg. Later kwamen daar nog enkele andere prijzen bij. En 

dat allemaal voor de eerste film van Stanley Tucci, die zelf 

meeschreef aan het scenario én een hoofrol vertolkt. 

Ergens in het begin van de jaren '50 in New Jersey belanden we in 

het Italiaans restaurant 'Paradise' van de de gebroeders Primo 

(Tony Shalhoub) en Secondo (Tucci). De bijna lege tent heeft een 

overschot aan kwaliteit, maar een tekort aan klanten. Die zitten 

allemaal in het kitcherige 'Pascal' (lan Holm), waar volgens de 

broers de Italiaanse keuken wordt verkracht. Maar 'Pascal' 

beantwoordt nu eenmaal aan de smaak van de klanten van die tijd. 

en de broertjes die kwaliteit nastreven, zijn hun tijd zowat 25 jaar 

vooruit. 

Wanneer 'Paradise' op het randje van het failliet staat, gaat 

Secondo met Pascal praten en deze belooft hem te helpen door zijn 

goede vriend Louis Prima (Bueno Sera, Signorina) en zijn band 

naar 'Paradise' te zenden. De film behelst zowat de hele voor

bereiding van het diner. Daartussenin zie je de personages 

evolueren. De figuren zijn zo levensecht en bewegen zich op de 

schitterende muziek van de soundtrack zo natuurlijk dat je 

eigenlijk denkt naar een Italiaanse film te kijken. Het genot van het 

eten is dan weer een erg Europese aangelegenheid. Een lekkere 

film! 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P • 

Peter Faber in 

'Mama Is boos', 

zat. 10 mei op 

VT4 om 21U.15 

The purple rose of Cairo Een weinig be
nijdenswaardige Inuisvrouw (Mia Farrow) uit de jaren 
'30 zoel<t troost in de figuur van Tom Baxter üeff 
Daniels), een filmheld. Een eenvoudig gegeven, dat 
door Woody Allen In 1985 verbazend knap en amu
sant werd uitgewerkt. Allend vindt dit trouwens zelf 
zijn beste film. Zat. 10 mei. TVI om I6u.05. 

^J^ Het gouden elftal Tussen 1950 en 1956 was 
het Hongaarse nationale voetbalelftal zo goed als 
onklopbaar. Sterspelers als Puskas en Czibor brachten 
ongelooflijk mooi voetbal op de mat. De politieke 
gebeurtenissen in 1956 en de revolutie maakten een 
einde aan het 'Dream Team'. Een Franse documen
taire, geselecteerd door Miei Dekeyser. zon. 11 mei. 
TV2 om 19U.50. 

'&=# The last of the mohicans Amerikaanse film 
van Michael Mann. Een opzwepend en indrukwekkend 
avonturenverhaal naar de gelijknamige bestseller van 
James F Cooper. Centraal staat Hawkeye, een door 
Mohicanen geadopteerde blanke, die betrokken raakt 
bij de strijd tussen Engelse en Franse troepen om 
indiaans grondgebied aan de Amerikaanse oostkust. 
Maan. 12 mei. Kanaal 2 om 20u.a5. 

^31 Nekkanacht Eerste deel van een tweedelig 
verslag van de Nekkanacht In Flanders Expo in Cent 
waarin dit jaar Johan Verminnen centraal stond. 
l\̂ .m.v. o.m. Johan Verminnen, Clouseau, Kris De 
Bruyne, Wannes Van de Velde, Sabien Tiels, Peter 
Koelewijn, Kommll Foo en Stef Bos. DIns. IS mei, TVI 
om 22U.15. 

Truly, madly, deeply Anthony iviinghella, 
schrijver van succesrijke TV-series als 'inspector 
Morse', maakte in 1991 een schitterend regiedebuut 
met deze film over een jonge vrouw die zo erg treurt 
om het verlies van haar vriend dat die opnieuw tot 
leven komt. Woens. 14 mei. Kanaal 2 om 22U.50. 

^Ê^ Panorama: Onschuldig in de cel Reportage 
van Paul Bottelberghs waarin vier mensen, die on
schuldig In de cel zaten, hun schrijnend verhaal 
vertellen. Drie van hen zaten In voorlopige hechtenis, 
de vierde werd veroordeeld tot een effectieve straf 
van twee jaar Dond. 15 mei. TVI om 2lu.45. 

^Sy The Killing Fields Een indringend, authentiek 
modern gruwelverhaal over de Amerikaansejournallst 
Sydney Schanberg, die destijds voor The New York 
Times de oorlog in Cambodja versloeg en na de val van 
Pnom Panh In april '75 zOn plaaselijke vriend en 
tipgever Dith Pran moest achterlaten In de handen 
van de Rode Khmers. Met Sam Waterson en John 
Malkovich vm. 16 mei. VT4 om 21u.15. 

Kranten mogen 
niet klagen 

De krantenverkoop heeft zich 
het afgelopen jaar gestabiHseerd. In 
Vlaanderen werden van april 1996 tot 
april 1997 dagelijks gemiddeld 983.878 
kranten verkocht. Dat zijn er precies 147 
per dag meer dan het jaar voordien. De 
opvallendste stijger in het Vlaamse kran
tenlandschap was De Morgen, die haar 
oplage zag stijgen met bijna 20%. Ook de 
Financieel Economische Tijd deed het 
goed met een stijging van meer dan 4%. 

Chris Van den Durpel, man van 
en achter populaire typetjes als Kamiel 

Spiessens en Jimmy B, zou aan zijn over
stap van de VRT naar VT4 goed 20 
miljoen overhouden. Het weekblad Dag 

Allemaal meende voorts te weten dat het 
om een driejarig contract zou gaan. 

De VRT zal niet starten met 

gebarentaal tijdens bv. het nieuws. Dat 
gebeurt wel reeds enige jaren op de RTBf. 
Het is wel mogelijk dat de VRT een 
afzonderlijk magazine met gebarentaal 
zou kunnen maken. Dat antwoordde 
Vlaams minister van Media Eric Van 

Rompuy aan Vlaams volksvertegenwoor
diger Herman Suykerbuyk (CVP). De 
Vlaamse openbare omroep zal wel trach
ten de ondertiteling verder uit te breiden. 
De ondertitels zouden efficiënter zijn en 
als minder storend ervaren worden, ook 
door de horende kijkers. 

Herman Van Molle, Vlaanderens 
quiz-presentator bij uitstek, zal zijn kunst
jes op TV2 mogen blijven vertonen. Van 
Molle zal naast 'VZ.W, een rustig voort
kabbelend kenniskwisje, in het najaar ook 
een 'harde' kwis presenteren in prime 

Tot wat een TV-programma leiden 
kan: de gemeente Melle krijgt zijn 
Koekoekstraat. De 'man van Melle' 
vorm gegeven door Bart De Pauw 
(foto) was een populair typetje uit 
'Schalkse Ruiters' die woonde in de 

Koekoekstraat. 

time. Het nieuwe programma volgt 'Ken
nis van Zaken' op dat, kijkcijfermatig, 
niet voldeed. 
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Jaarlijks is er één avond dat wij koste 
wat kost aan het TV-toestel ge
kluisterd willen zitten: die van het 
'Eurovisie Songfestival'. Sommigen 
noemen het pure kitch, anderen, 
waartoe wij ons graag rekenen, 
houden ervan als ware het forel op 
Voerense wijze. Ook dit jaar namen 
wij, voorzien van een tweellterfles 
Cola en een familiepak borrelnoot
jes, plaats voor het kleine scherm 
daarbij ten stelligste hopend dat de 
blaas het 3 uur zou volhouden. In 
vervoering raakten wij al wanneer 
de eerste tonen van het Eurovisie-
kenwijsje de kamer in galmden. In 
vreugdetranen toen de winnaar de 
laatste noten van het gelauwerde 
lied ten beste gaf. Wat zich in de 
drie tussenliggende uren af
speelde, maakte voor ons het be
staan weer enigszins dragelijk. Voor 
eventjes toch. 
Dit jaar hebben wij er een extra 
feestelijk liedjesfestijn van ge
maakt. Slechts wanneer de arties
ten optraden zetten wij het geluid 
van de TV aan, in de andere gevallen 
gaven wij zelf commentaar met 
vooraf opgestelde zinnen die wij 
vakkundig uit een grabbeldoos op
diepten. 
• „De jurk van de deelneemster 
zorgde bij de repetities voor nogal 
wat problemen met het camera
werk. Daarom is ze nog snel Iets 
anders moeten gaan halen." 
• „Dit was weer zo een typisch 
songfestivallied met een luide knal 
aan het einde." 
• „Het Is de tweede keer dat deze 
artiest voor zijn land deelneemt. 
Vorig jaar eindigde hij vierde, nu 

mag hij het dus opnieuw proberen, 
al hebben wij onze twijfels of het 
nummer 'Vrede, liefde en Europese 
droom' hoog zal eindigen." 
• „Het Verenigd Koninkrijk staat 
hoog genoteerd bij de bookma
kers." 
• „Naej-Cul Eneahed is een grote 
ster in eigen land, maar het lied dat 
hij zingt wordt niet door iedereen 
even hoog aangeslagen." 
• „Ah ja! Het is normaal dat Grie
kenland veel punten geeft aan Cy
prus en Turkije." 
Om u maar enkele voorbeelden te 
geven. 
Dit jaar had de VRT voor een nieu
wigheid gezorgd door de liedjes
teksten simultaan in het Neder
lands weer te geven via een blad-

letekstbalk... Doofheid moet voor
waar geen pretje zijn. 
Hoogtepunt van de avond is tra
ditioneel de uitreiking van de pun
ten. 'Good Evening Dublin. Meel Aal 
prezent toe joe ze rezults vrom ze 
belzjlan dzjun/' was er dit jaar niet bij 
wegens de jongste jaren te goed 
voor competitie. Je moet de an
deren ook een kans gunnen. Een 
vijftal landen had de beoordeling 
ditjaar letterlijk overgelaten aan het 
grote publiek door het organiseren 
van een televoting. Dat is meer 
democratisch omdat op die manier 
niet enkele tientallen, maar dui
zenden mensen de wedstrijd kon
den jureren. Dat zorgde er ook voor 
dat André Vermeulen, die het fes
tival van commentaar voorzag, tot 

Belgium zero points 
42ste Eurovisie Songfestival, zaterdag 3 mei 1997, TVi 

zijde op Teletekst. Dat had zo zijn 
voordelen, zeker wanneer Skandl-
navische of Slavische landen hun 
ding deden. Meenden wij in voor
gaande jaren nog dat pakweg de 
iJslanders ons voor 'Lüllesmüllende 
vreutkruten' uitmaakten, nu bleek 
dat ook dat meestal gewone smart
lappen waren. Nuja: de vraag Is wat 
de IJslanders vorig jaar gedacht 
moeten hebben van Usa del Bo's 
Jokers en Pokers' en 'ik zal je aan 
mijn degen rijgen'... Daar zijn zelfs 
wij nog niet helemaal uit! Enigszins 
lullig was het wel wanneer het 'De-
doedadaa' van het liedje ook als 
dusdanig vertaald werd op de Te-

vervelens toe herhaalde dat het 
juist die televoting was die Turkije 
aan zo'n goede score hielp, in zijn 
visie zouden de Turkse gastarbei
ders massaal voor hun land ge
stemd hebben. Dat Turkije ook pun
ten van professionele jury's bin
nenhaalde, leek Vermeulen - die 
zich voor het overige uitstekend 
van zijn taak kweet - ontgaan te 
zijn. Dat Croot-Brlttannlë de hoofd-
vogel afschoot met een lied over 
licht, liefde en een combinatie van 
belde zal wel voor niemand een 
verrassing zijn geweest. Nog één 
jaar slapen en het Is weer Euro
song! Krik 

8 mei 1997 



Identiteit 
Ondanks het feit dat zowat alles mis
loopt in dit land, blijft men angstvallig 
het Belgische model verdedigen. De 
tit4opeenvolgende schandalen en de 
aparte aanpak, die leidt tot een status-
quo geven dit land de slechts mogelijke 
naam, 
Onze actie t.v.v. de Vlaamse identiteit 
brengt echter de groei naar onafhan

kelijkheid tot uiting. Vlamingen kunnen 
zich nu zelfbewust voorstellen en van 
het gunstig beeld van Vlaanderen voor
deel halen. In plaats van Europese of 
Belgische kentekens gelieven we nu de 
Vlaamse te gebruiken, in het Verenigd 
Europa dienen we ons t.o.v. de mach
tige landen Vlaamsbewust en met een 
uitgesproken eigen profiel te gedragen. 
Met als uithangbord onze werklust en 
ondernemingszin. 

Onze symbolen moeten nu de daad
werkelijke tekenen worden van onze wil 
tot ontvoogding. Daarom spreken we 
nog slechts van Vlaanderen en Vlaams, 
dragen we de Leeuwenvlag consequent 
uit, brengen we de „VL'-kentekens op 
onze voertuigen aan en voeren we op de 
vaartuigen ook de leeuwenvlag. 
De identiteit van een zelfstandig Vlaan
deren moet op hiBt.netvlies van alle 
Europeanen komen,,;.V\i(e gaan in onze 

strijd toch niet ver achter de weinig 
talrijke Schotten eindigen zeker! 
Weg met België, want het is pijnlijk 
vereenzelvigd te worden met toestan
den die we niet gewild hebben, en 
waarvoor we geen verantwoording 
moeten of kunnen afleggen. 

Jos Wouters, 
Namens de Bevlaggingsactle. 

^ WEDERWOORD • 

OESO tegen 
werlciozeiï" 
Werklozen zouden er niet zijn zonder het 
halsstarrig vasthouden van de overheid 
aan de hoge loonlasten. Grote fabrieken 
van 1000 en méér arbeiders die relatief 
eenvoudig werk doen (laaggeschoolden) 

hebben geen zin van bestaan meer in 
België. Robots of lageloonlanden nemen 
die taken over. Hoge loonkosten zijn 
alleen nog houdbaar in ondernemingen 
met gespecialiseerde productie door 
hooggekwalificeerd personeel. Dat is ge
weten, maar ontweken met zoethouder
tjes van mini-loonlastverlagingen in al
lerlei dubieuze banenplannen die geen 
structurele oplossing bieden. 
Het ultieme redmiddel van de overheid 
om géén volksopstand uit te lokken zijn 
de hoge werkloosheidsuitkeringen. Brug
pensioenen, werkherverdeling en deel
tijds werken behoren tot hetzelfde ar
senaal lapmiddelen. Die het volk moeten 
zoet houden. 

De OESO heeft daar kritiek op, en met 
gelijk. Zo lost men de werkloosheid niet 
op. In dat kader is het protest van de 
vakbonden tegen het OESO-rapport vol
ledig misplaatst. Men valt graag over 
futiliteiten om toch maar de hoofdoor
zaak niet te moeten of willen zien. De 
overheid die méér dan 51% van het loon 
opstrijkt. 

Het stijgende frauderen is in de meeste 
gavallen gewoon een uitvloeisel van te 
hoge lasten. Werk laten uitvoeren in 
lageloonlanden is een legale vorm van 
frauderen. Wat is in een woordf 

Bewering van de OESO dat er méér werk 
zou zijn moesten de distributiebedrijven 
minder afgeremd worden is volslagen 
onzin bij de vaststelling dat enkel de 
loonlasten de enige rem zijn tot werk
verschaffing. Want er is werk genoeg voor 
iedereen aan betaalbare prijzen. Stilaan 
begint dit besef overal door te sijpelen, 
behalve waar het moet. 
De overheid heeft twijfels of een dras
tische loonlastverlaging de werkloosheid 
zal oplossen. Gejammer over waar het 
geld vandaan moet komen. Opmerkelijk 
is het gebrek aan economisch inzicht. Dat 
men maar kan (terug-)verdienen na er 
eerst geld in te stoppen. Wie een fabriek 
bouwt moet eerst investeren. Er is drin
gend een visie op lange termijn nodig. 
Slagwoorden als „zou moeten" vervan
gen door „doen". 

De economische vooruitzichten zijn vrij 
gunstig beweert OESO. Inderdaad, de 
rijken worden rijker en de armen armer. 
Door enkele florerende bedrijven, waar 
de massa in de straat niets aan heeft. Want 
economie maakt gebruik van de mens, 
maar is niet voor alle mensen. De con
currentiekracht neemt toe door geso

fistikeerde en eenzijdige bedrijven. Be
drijfswinsten nemen hoofdzakelijk toe 
door ontslag van personeel. Eén enkel 
voorbeeld: Philips komt er voor uit dat ze 
het werk van nog tienduizenden werk
nemers zal overbrengen naar lageloon
landen. Wie over dit alles mocht twijfelen 
vraagt het eens aan de gefailleerde be
drijven. Leerzame aanvulling van het 
OESO-rapport. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Seicten 
In het sekterapport van de parlementaire 
onderzoekscommissie wordt o.a. voor
gesteld aan het strafwetboek een bepaling 
toe te voegen tot bestraffing van de schen

dingen van de fundamentele rechten van 

het individu door handelingen van psy

chische dwang (!?). „Mentale destabi
lisatie" strafbaar maken zo stellen de 
commissieleden. 

In de jaren dertig noemde men dit fas
cisme. Volgens de vlaggendragers van het 
hedendaags correcte denken is dit nu 
postmodernisme. 

Eigenlijk moet men zich afvragen of 
„mentale destabilisatie" niet datgene is 
wat toegeslagen heeft in de het hoofd van 
schizofrene politici. 

Walter Maes, 
Zwevegem 

van BRTN 
naar VRT 
Eindelijk heeft het gezond verstand het 
gehaald op de Belgische slaafsheid en 
maakt BRTN plaats voor VRT. Het is een 
logische aanpassing aan de bestaande 
toestand. Want alhoewel het officieel 
BRT was, toch gebruikte iedereen van bij 
het begin... Vlaamse televisie. 
Het heeft lang geduurd, maar beetje bij 
beetje komen we er wel. 
Aan de zaken en diensten die geen 
Vlaamse (of Waalse) hoedanigheid kan 
worden toegekend stel ik voor Belgisch 
door „van België" of „afkomstig uit 
België" te vervangen. 
Belgisch bier zou dan worden „bier af
komstig uit België". Belgische koningen 
wordt „koningen van België", net zoals 
Belgische kazen voortaan „kazen uit Bel
gië" worden geheten. 
Zo'n werkwijze moet vooral het bui
tenland aantonen dat „Belgisch" niet 
(meer) bestaat! 

, Qnov a l t ^ T ' " ] ' 
•Gvnsdde'^^f''^''^ 

1 mei ' '''^"^"^ • 
PS-voorzitter Busquin noemt in zijn 1 mei 
toespraak de Vlamingen „egoïsten". Nu 
weet gans Vlaanderen hoe de PS over 
Vlaanderen denkt. „Vlaamse egoïsten" is 

een eretitel. Op deze onvoorstelbare in-
civieke en arrogante uitspraak past slechts 
één antwoord: waardig werken aan een 
boedelscheiding. Vlaanderen moet een 
eigen weg gaan. Het Vlaamse volk moet 
een eigen staat worden! 
Nollet (Waals ABW) hield een 1 mei 
toespraak met op het spreekgestoelte een 
Waalse haan. Tevergeefs heb ik in de 1 
mei optochten of op het spreekgestoelte 
van Mia Devidts 'Vlaams ABW) naar een 
vlag van de Vlaamse gemeenschap ge
zocht. Is het ABW allergisch voor de 
Vlaamse leeuw? 

Wilfried Rosiers, 
Neeroeteren 

Stemrecht 
Onder de titel „Bange blanke Portier" 
houdt lezer Herman Verheirstraeten 
(WIJ, 1 mei jl.) een pleidooi voor een 
multiculturele samenleving en - dat be
sluit ik eruit - voor stemrecht voor mi
granten. Al de rest is volgens hem „mee
huilen met het Blok" en „collaboreren 
met het Blok". 

Als dit het uitgangspunt moet zijn, dan 
bedank ik daar feestelijk voor! Het is niet 
omdat het Vlaams Blok met de leeu
wenvlag zwaait dat ik mijn vlag niet meer 
zal uithangen! 

Een heel ander, realistisch (en moedig!) 
standpunt las ik in dezelfde WIJ onder 
Actueel: stemrecht veronderstelt natio
naliteit; bijkomend is het niet toevallig 
dat vooral de Franstaligen aandringen op 
stemrecht voor vreemdehngen uit EU-
staten om de verdere verfransing van 
Vlaams-Brabant mogelijk te maken. 
De ganse vreemdelingenproblematiek is 
een complex en moeilijk dossier. Eén 
voorbeeld: tijdens de burgeroorlog in 
Joegoslavië is in onze gemeente een der
tigtal Bosniërs aangekomen. Zij werden 
uitstekend onthaald! OCMW-steun, ac
ties van parochie en bevolking, er werd 
werkgelegenheid gecreëerd. Nu de bur
geroorlog voorbij is blijven zij ondanks 
wat afgesproken was en wensen zij niet de 
plaats te ruilen voor anderen die nu het 

slachtoffer zijn van oorlogsomstandig
heden in de derde wereld. Dit is dus niet 
de goede politiek. 

Aan Herman Verheirstraeten zou ik 
daarom zeggen: laat ons niet langer ge
schenken geven aan het Blok! 

Paul de Belie, 
Merelbeke 

Leo Peicroix 
Sedert Leo Delcroix (WIJ, 24 april jl.) 
minister „af" is, blijven maar geruchten 
de ronde doen omtrent gemeende en niet-
gemeende foefelarijen van voornoemde. 
Het verbaast mij, en met mij waarschijn
lijk nog vele anderen, dat er nog geen 
enkele effeaieve onderzoeksdaad werd 
verricht naar de onfrisse praktijken van 
deze charmeur-leugenaar. Het verbaast 
mij nog meer dat geen enkele politieke 
partij, ook de VU niet, openUjk en voort
durend de aandacht bÜjft vestigen op dit 
personage. Iedereen moet nu toch al 
weten dat Leo zijn woorden draait en 
verdraait naar die uitspraken die hem het 
best passen bij het tijdstip en/of vraag. 
Wordt het geen tijd, en hopelijk brengt de 
Ruanda-onderzoekscommissie daar ein
delijk klaarheid in, dat Leo eens openÜjk 
en onder ede wordt gehoord én verhoord 
én eventueel vervolgd wordt voor zijn 
(wan)daden? 

Het is onbegrijpelijk dat na de Azu-
renkust-villa, Atoma-schriftjes, para-
moorden, lobbying, vermeende corruptie 
met overheidsgeld, enz... er niet meer 
onderzoek wordt verricht naar de prak
tijken van Leo; tenzij iedereen zwijgt als 
Leo roept (parodiërend op „iedereen 
komt als je Leo roept"). 

Bart Depestel sr., 
Roeselare T 

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt Initialen te gebruiken. 
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nieuwe naam voor de eenheidspolitie?" 
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I n een vorige bijdrage over de Vlaamse beweging 

(WIJ, 17 oktober 1996) gingen we in op de 

gesprekken tussen de Groep van Gent en het 

IJzerbedevaartcomité en op de vorming van het 

IJzerbedevaardersforum en de rol die de WB daarbij 

heeft gespeeld. In een nieuwe reeks nemen we de 

draad terug op. We beperken ons tot hoofdlijnen en 

behandelen de periode januari-augustus 1995. 

^ UITSMIJTER ^ 

In januari 1995 escaleerde het conflict 
tussen het IJzerbedevaartcomité en haar 
radicaal-traditionahstische opponenten. 
Een aantal komiteeleden, waaronder Mi-

chiel Debacker, werd niet herverkozen tot 
lid van de Algemene Vergadering (AV) 
van het IJzerbedevaartkomitee. Uit on
vrede daarmee namen anderen ontslag. 
De niet-herverkozenen en de ontslag-
nemenden vormden de Groep van Gent 

(GvG). Sinds 1993 vormde deze groep als 
het ware een comité binnen het Comité. 
Een 15-tal dissidenten nam niet dat het 
Comité weigerde onvoorwaardelijk de 
onafliankelijkheidsgedachte te onder
steunen. In navolging van verenigingen 
als WB, TAK, ANZ en vooral OW diende 
het een communautaire voortrekkersrol 
te spelen. Voorts hekelde de GvG de 
geslotenheid van de beslissingsstructuren. 
Er werden bovendien vragen gesteld bij 
de almaar intensievere contacten tussen 
het Comité en de overheid. Zo werden 
steeds meer subsidies voor de instand
houding van het patrimonium aange
vraagd en volgens de GvG ging daar
achter een toenemende partijpolitieke in
vloed schuil. Tot slot kon deze groepe niet 
akkoord gaan met de statutenwijziging 
van 1991 waarin de termen zelfbestuur, 
godsvrede en nooit meer oorlog ver
vangen werden door de eigentijdse ter
men vrijheid, verdraagzaamheid en 
vrede. 

REACTIE COMITÉ 
Na het ontslag van de GvG - januari 1995 
- ging het IJzerbedevaartcomité resoluut 
in de aanval. Meningsverschillen moesten 
immers intern beslecht worden. Het kon 
niet dat de GvG de vuile was buitenhing. 
Temeer, daar ze met de statutenwijziging 
had ingestemd. Daarom werd van de 
delouyale ex-comitéleden verwacht dat 
ze eerst op hun ontslag terugkwamen 
vooraleer gesprekken aan te knopen. 
Dat het Comité zich niet onder druk liet 
zetten en bovendien een weinig toegeef
lijke houding ten toon spreidde, had eerst 
en vooral te maken met de reeds uit
gestippelde doelstellingen. In tegenstel
ling tot de GvG achtte het Comité het 
instandhouden van het patrimonium 
even belangrijk als de jaarlijkse bedevaart. 
In tegenstelling tot de GvG wou en wil 
het Comité zich tot alle bedevaarders, alle 
Vla-mingen en/of de brede Vlaamse be
weging richten. Vandaar dat het Comité 
besliste dat zowel federalisten, confe-
deralisten als separatisten op de bede
vaart welkom waren. In navolging van de 
eigentijdse termen vrede en verdraag
zaamheid, zette het Komitee bovendien 
een verruimings- en moderniseringsope
ratie in. In die zin kwam het ontslag van 
de radicaal-traditionalisten het Comité 
goed uit. De vrijgekomen mandaten kon

den eventueel toevertrouwd worden aan 
personen uit de brede en/of progressieve 
Vlaamse bewe-ging, waarmee de top van 
het Comité - in februari 1995 - contact 
opnam. Diezelfde periode werd tevens 
een doortastende modernisering van de 
regie op touw gezet. 

BEMIDDELING 
Het hoeft geen betoog dat de opties van 
de GvG en het Komitee almaar tegen
strijdiger werden. In kringen van de 
Vlaamse beweging alsook vanuit de 
Vlaamse pers werden beide partijen tot 
een tegemoetkomende houding aange
spoord. Tussen februari en eind maart 
1995 werden daarop vrijblijvende ge
sprekken gevoerd tussen de voorzitter 
van het IJzerbedevaartkomitee Lionel 

Vandenbergbe en respectievelijk Richard 

breiding van de oppositie ook risico's in. 
Want, op 4 april 1995 besliste de Werk

groep Radicalisering, uitgaan-de van het 
VN], om op de dag van de bedevaart een 
IJzerwake in Steen-straete te organiseen. 
Vooral Jambon en De Roover beseften 
dat het initiatief van het VNJ hen stokken 
in de wielen stak. Van nu af aan waren er 
immers drie oppositiegroepen actief: het 
ontluikende Forum, het VNJ en de GvG. 
Overigens doorkruiste de Werkgroep Ra
dicalisering de doelstellingen van het nog 
op te richten Forum. In feite hield de 
voorziene IJzerwake een alternatieve be-

Kaarten 
geschud 
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Celts, Eric Ponette, Jan Jambon en Hugo 

Portier. Deze gesprekken brachten weinig 
zoden aan de dijk. Temeer, daar de toen
malige top van het Komitee Lionel Van 
Den Berghe een weinig verzoenende hou
ding oplegde. Hem werd aangeraden niet 
met personen uit allerlei verenigingen te 
praten. De lijnen van het Komitee waren 
reeds uitgestippeld en het verruimings- en 
moderniseringsproces had voorrang. 

TEGENOFFENSIEF 
Dat was niet naar de zin van voor
aanstaanden uit enkele verenigingen als 
Jan Jambon (OW) Lieven Van Gewen 

(Davidsfonds) en Peter De Roover O^VB). 
Zij staken in alle stilte de koppen bij 
elkaar. Ze waren van mening dat de druk 
op het Comité moest opgevoerd worden. 
Dat kon, indien de oppositie uitgebreid 
werd. Daartoe moesten eerst en vooral de 
leden van de GvG overtuigd worden. 
Hun leider, Michiel Debacker, besefte dat 
hij nimmer nog in het Comité zou worden 
opgenomen. Het was dan ook vooral op 
zijn vraag dat vanaf februari-maart 1995 
en samen met Jambon, De Roover en Van 
Gerven naar een verbreding van de GvG 
werd gestreefd. Die verbreding moest 
uitmonden in een nieuwe oppositiegroep 
wat later het IJzerbedevaardersforum zou 
worden. 

Toch liep de formatie van het Forum niet 
van een leien dakje. Sommigen van de 
GvG wensten hun autonomie te behou
den. Ze hoopten bovendien alsnog met 
het Comité een vergelijk te vinden, vooral 
omdat de interne druk toenam. Hielden 
daarom sommigen binnen de GvG voor
lopig het been stijf, dan hield de uit-

devaart in. Bovendien kwam het VNJ zelf 
met eisen als radicalisering, depolitisering 
en democratisering voor de dag. Tot slot 
bestond de Werkgroep Radicalisering uit 
al dan niet obscure extreem-rechtse ver
enigingen. 

Niet zozeer Van Gerven, wel integendeel, 
maar Jambon en De Roover wilden ver
mijden dat de creatie van het Forum op de 
inrichting van een alternatieve bedevaart 
zou uitlopen. Beiden, andermaal in te
genstelling tot Van Gerven, wilden niet 
dat het Forum een organisatie van ver
enigingen, dan wel van personen zou 
worden. De Roover kwam bovendien met 
de loutere eis van inspraak voor de be
devaarder op de proppen. Toen het VNJ 
haar initiatief op het Zangfeest van april 
1995 bekendmaakte voelden De Roover 
en Jambon „zich in snelheid genomen." 
De Werkgroep Radicalisering bestond uit 
verenigingen, had - net als de GvG meer
dere eisen dan de loutere inspraak in 
petto, zette eigenhandig een alternatieve 
bedevaart op touw, terwijl De Roover en 
Jambon bovendien voor „wilde acties" 
vreesden. 

Kwam daar nog bij dat het Komitee van 
koers begon te veranderen. De verrui
mingsoperatie naar de progressieve 
Vlaamse beweging had weinig succes. En 
toen Michiel Vandekerckhove zich op 23 
maart als bemiddelaar tussen GvG en 
Komitee aandiende, nam Lionel Van-
denbergehe met hem contact op. 

KAARTEN GESCHUD 
Door dit alles werd de situatie uiterst 
verwarrend, onvoorspelbaar en boven
dien onheilspellend. Op een WB-ver-

gadering van 8 april 1995 merkten De 
Roover en Jambon dat de oppositie tegen 
het komitee - onder invloed van het VNJ -
uiterst radicale en haatdragende vormen 
aannam. Bovendien dreigden gesprekken 
tussen Komitee en GvG de oprichting van 
het Forum te dwarsbomen. Daarom werd 
op de WB-vergadering van 8 april beslist 
op 10 april 1995 een vergadering te be
leggen met mensen in en rond de GvG. 
Daar waren Lieven Van Gerven, Jan Jam
bon, Peter De Roover, Hugo Portier, Mi
chiel Debacker en anderen van de GvG 
aanwezig. Met medewerking van De
backer konden de leden van de GvG over
tuigd worden in het Forum op te gaan. 
Tevens werd beslist Ley Broeckx van het 
VNJ in het Forum op te nemen, kwestie 
van met een gecoördineerde actie en één 
ordewoord het Comité op de nakende 
bedevaart onder druk te zetten. Vrij vlug, 
om het VNJ de pas af te snijden, werd het 
Forum op 13 mei 1995 opgericht. 
De dag nadien onstonden de eerste ge
mandateerde gesprekken tussen de GvG 
en het Komitee. Tot een akkoord kwam 
het niet, de kaarten waren reeds geschud. 
Deze keer waren het VNJ, De Roover, 
Jambon, Van Gerven en Debacker erin 
geslaagd het Komitee voor te zijn. Na
tuurlijk voelden de onderhandelaars van 
de GvG, Guido Moons, Luc Brouckaert 

en Arseen Van De Velde zich niet op hun 
gemak. Terwijl ze met het Comité on
derhandelingen voerden, wisten ze van 
het bestaan van het Forum af of sloten ze 
er zelfs bij aan. Daardoor kampten ze met 
een dubbele louyauteit. Dat zou vlug 
veranderen. Enerzijds zetten Jambon en 
De Roover de onderhandelaars van de 
GvG onder druk. Jullie zorgen voor de 
praktische organisatie van de bedevaart, 
terwijl de top van het Comité een door 
ons allen ongewenste politiek voert en 
jullie bovendien aan het lijntje houdt, zo 
werd hen gezegd. Anderzijds kregen Bart 

Maddens, Carlos Van Lauwe en Luc Col

let onvoldoende ruggesteun vanwege de 
top van het Comité, die voorlopig con
crete stappen uitstelde. 
De onderhandelingen sprongen dan ook 
op 25 mei 1995 af. De Roover en Jambon 
bereikten voorlopig wat ze vooropston
den. De vorming van een gecoördine-
rende oppositiegroep, het Forum, die 
voortaan volledig buiten het Komitee 
stond en haar eisenpakket tot de in-
spraakgedachte beperkte. Voor de be
devaart van 1995 werden nog contacten 
gelegd, maar zonder resultaat. 

(evdc) 

Vanaf begin 
mei 1995 
waren de 
kaarten 
geschud, 
verzoenlngs-
gesprekken 
tussen Groep 
van Gent en 
het 
IJzerbedevaart
komitee 
leverden niets 
meer op. 
Onder meer 
door de 
oprichting 
van het 
Forum verliep 
de bedevaart 
van 1995 In 
broedertwist. 
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