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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

H et wetsvoorstel van de VU-

kamerleden Annemie van de 

Casteele en Karel van Hoorebeke 

dat de BTW-verlaging in de bouwsector wilde 

verlengen, is vorige woensdag in de commissie 

Financiën en Begroting verworpen. De CVP die 

de verlenging van de verlaging vanuit haar 

middenstandsvleugel steunde en bovendien een 

eigen wetsvoorstel had ingediend, ging ter 

plekke plat voor de druk van federaal minister 

van Financiën Philippe Maystadt (PSC). De VU 

drong reeds lang op de verlenging van de 

tijdelijke BTW-verlaging voor de bouw aan. 

Deze biedt gezinnen met een bescheiden 

inkomen de mogelijkheid een eigen huis neer 

te zetten. De verlaging brengt bovendien meer 

tewerkstelling teweeg. Zeker in Vlaanderen, 

want onze regio draagt voor 70% bij tot de 

bouwactiviteiten van het land. 

In de commissie liet minister Maystadt 

verstaan dat het defintieve in voege treden van 

de maatregel voor de federale regering - lees: 

voor de Franstaligen - niet mogelijk is. Zelfs 

een verlenging voor twee jaar zag de minister 

niet zitten. Hij wil eerst duidelijkheid over het 

aantal extra-bouwaanvragen als gevolg van de 

lagere BTW Maystadt wil ook de budgettaire 

impact daarvan nagaan. Eigenlijk wil Maystadt 

te weten komen of de maatregel de 

Franstaligen enig voordeel kan opbrengen. De 

CVP-commissarissen stelden daarop voor een 

studie van het Planbureau te laten actualiseren. 

In afwachting daarvan dacht de CVP eraan de 

verlenging tot 31 maart 1998 te beperken. 

Maar, zelfs dat was teveel gevraagd! De 

minister richtte zich met vermanende vinger en 

op halfluide toon tot de CVP-kamerleden en 

zei hen letterlijk: „Le gouvernement dit non." 

De CVP steunde niet eens haar eigen voorstel. 

Meteen werd elke hoop op verlenging van de 

BTW-maatregel de grond ingeboord. En dit 

terwijl het Vlaams parlement daags voordien 

opnieuw unaniem gepleit had voor de 

verlenging. 

Andermaal werd op pijnlijke wijze 

aangetoond dat in dit land de regering en niet 

het parlement beslist. Stuitend is dat CVP en 

SP met dubbele tong spreken en een andere 

houding aannemen naargelang ze in het 

Vlaams of in het federaal parlement zetelen. In 

dit BTW-dossier is de CVP alweer voor de 

socialistische coalitiepartner moeten buigen. 

Zeger Collier 

Een correcter dienstbetoon. 

Nationalisten winnen in Calicië. 

De Zjaal< Vermeire 
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Eentestament. 

IVligranten in Bru^sei, 

D e Franstaligen zijn woedend onndat de 
Viaamse regering aan hun facilitei

tenboom schudt. Boom is een te mooi 
woord voor wat eigenlijl< een wildgroei is. 
Als deel van een historisch compromis dat 
de taalgebieden in België afbakende moes
ten faciliteiten anderstaligen helpen zich in 
hun nieuwe gemeenschap te integreren. 
Dat was wederzijds de taalgrens bedoeld: 
Nederlandstaiigen in Wallonië en Frans
taligen in Vlaanderen. 
De lezer weet wie zich 
heeft aangepast en 
wie niet. 
Op Voeren en Komen 
na heerst in de taal
grensgemeenten een 
draaglijl< samenle
vingsmodel, niet vergelijkbaar met dat in 
de randgemeenten van Brussel. Daar be
dreigen vele factoren het leven van de 
oorspronkelijke Vlaamse bevolking. Deze 
gemeenten liggen uitzonderlijk voordelig: 
er Is de nabijheid van de hoofdstad, de 
fraaie landelijkheid, de aanwezigheid van 
de luchthaven, een bevolking die wat 
graag haar gronden te gelde maakt, ka
pitaalkrachtige buitenlanders die op een 
zucht van hun werk een hante woning 
vinden. 
Deze landelijke zuidkant van Brussel werd 
op enkele decennia tijds verkaveld en vol
gebouwd met roomtaartvilla's, hun be

woners verfranst en/of van hun oorspron
kelijke identiteit beroofd. De roep om deze 
gemeenten bij de Brusselse agglomeratie 
In te lijven klonk steeds luider en er was een 
alerte Vlaamse beweging nodig om dat te 
voorkomen. Omdat de opslorping niet 
doorging werden faciliteiten uitgevonden, 
maar in plaats dat de verfransing afnam, 
groeide ze als een olievlek uit. Het scheelt 
weinig of de Vlamingen van de rand-

Schudden aan 
faciliteitenboom 

gemeenten hebben in hun eigen ge
meente faciliteiten nodig. 
Waar voor de jongste staatshervorming 
taalgemengde gemeenten onder de be
voegdheid van de federale minister van 
Binnenlandse Zaken vielen, zijn deze sinds 
St.-Mlchiei aan de gewestregehngen toe
vertrouwd. Daardoor kan de Vlaamse re
gering, gesteund door een rechtstreeks 
verkozen Vlaams parlement en de nieuwe 
provincie Vlaams-Brabant, doortastend 
optreden in al de gemeenten die tot het 
Vlaamse grondgebied behoren Dat is deze 
week eindelijk gebeurd! Gezien de mis-
groeide toestand wordt dit optreden tot 

een bijna-heldendaad verheven, maar in 
werkelijkheid is het niets meer dan een 
juiste interpretatie van de faciliteitenwet. 
Want wat stelde de grondwetgever toen 
hij in 1970 de taalgebieden territohaal 
omschreef? Binnen het Nederlands één-
talig taalgebied, waartoe de zes randge
meenten rond Brussel behoren, moeten 
alle handelingen van openbare diensten 
verricht worden in de taal van het gebied 
en dienen overheidspersonen de taal van 
het gebied te gebruiken. Faciliteiten blijven 
uitzonderingen. Ze kunnen geen afbreuk 
doen aan de taalhomogeniteit en evenmin 
beschouwd worden als een geleidelijke 
gelijkschakeling van de beide talen. 
Dit zijn geen verzinsels maar wetten, be
vestigd door arresten van de Raad van 
State. 

Dat de oorspronkelijke faciliteitenregeling 
kon uitgroeien tot een wilde struik is aan de 
lankmoedigheid van de opeenvolgende 
ministers van Binnenlandse Zaken te wij
ten, daarin geholpen door de gouverneurs 
van de unitaire provincie Brabant. De 
Vlaamse regehng breekt eindelijk met de 
gewoonte om de boel te laten draaien 
Maar, om het probleem helemaal op te 
lossen, is er meer nodig dat taalwetterij. 
Nodig is een goede samenwerking tussen 
Vlaamse regering en provincie Vlaams-Bra
bant. Deze overheden moeten samen een 
mix van maatregelen treffen die op alle 

terreinen van het maatschappelijk leven 
ingrijpen. Politiek, sociaal, cultureel, iden-
titeitsbevestlgend, ruimtelijk ordenend 
ook. Of de voorziene 150 miljoen f r die de 
Vlaamse regering voor dit veelomvattend 
project heeft vrijgemaakt zal volstaan, be
twijfelen we sterk. 
Het is nu de tijd om Vlaamse regering, 
Vlaams parlement en provincie te steunen 
om de zaken in de randgemeenten beetje 
bij beetje recht te zetten, vastberaden en 
nauwgezet! 
Natuurlijk zullen de Franstaligen al hun 
duivels ontbinden, ze zullen tegeneisen 
stellen en aan oude koeien nieuwe ver
zuchtingen koppelen Zij zijn vindingrijk en 
betonen als het over ,,die dingen" gaat 
een bewonderenswaardige solidartiteit. 
Misschien vorderen ze overmorgen pre
mier Dehaene (of een andere joker) op om 
het terrein af te tasten. Wie weet komt het 
stemrecht voor EU-burgers in de rand
gemeenten niet versneld ter sprake? Wie 
weet wat nog meer? 
Het telkens opnieuw aanvragen van fa
ciliteiten is een goede aanzet, maar er is 
nog meer nodig. Op de eerste plaats het 
uitvoeren van een gedeelte van het St -
Michielsakkoord dat voorziet in de regi-
onailsenng van de provincie- en gemeen
tewet. Laat men daar maar eens mee 
beginnen! 

Maurits van Liedekerke 



Voor wanneer de verzoening? 
De Hoge Raad voor Oorlogsslachtoffers 
(HRO) heeft zich met klem verzet tegen 
een vermelding van de oorlogs- en 
repressieslachtoffers in één en dezelfde 
wettekst. De HRO heeft een adviserende 
bevoegdheid inzake 'aangelegenheden 
die hem aanbelangen'. In dit geval betreft 
het een voorstel van decreet dat voorziet 
in een kleine financiële tegemoetkoming 

voor o.a. repressieslachtoffers. De HRO 
argumenteert dat de oorlogsslachtoffers 
„weigeren op dezelfde voet geplaatst 
te worden met die welke ertoe 
bijgedragen hebben van hen 
oorlogsslachtoffers te maken". In een 
samenleving waar verdraagzaamheid 
'bon ton' is, is zo'n verstarde houding 
enigszins te betreuren. 

Dicht bij ons 
„Ik weet goed genoeg dat die man (Van den Brande/Red) 
helemaal met de mening van de gemiddelde Vlaming verkondigt. 
Alleen is dat het enige beeld dat de Walen nog van Vlaanderen te 
zien krijgen. Mensen uit de culturele sector die veel meer voor het 
échte Vlaanderen staan, komen bij ons met meer op TV. Het 
gevolg is dat mensen zoals mijn moeder met meer naar de 
Noordzee willen gaan omdat ze denken dat ze daar afgesnauwd 
zullen worden (. ) Binnenkort spreken alle Walen Vlaams en alle 
Vlamingen Frans en is het probleem vanzelf van de baan De 
jongeren van nu trekken zich geen fluit meer aan van al dat 
communautair gelul " 
Benott Poelvoorde, maker van 'C'est arrive prés de chez vous' in 
Teek, november 1997. 
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"^ In Nederland kwam Tweede Ka-
mer-lid Maarten van Trzz (PVDA) bij 
een verkeersongeval om het leven. Van 
Traa werd vooral bekend als voorzitter 
van de onderzoekscommissie naar de 
infiltratietechnieken van de Neder
landse politie in het drugsmilieu. 

De Hongaarse predikant Pandy 
ontkent ook maar iets te maken te 
hebben met de menselijke resten die 
gevonden zijn in de kelders van één van 
zijn woningen. De ondervragingen er
over bezorgen hem bovendien hoofd
pijn. 

' Omdat we er zijn om elkaar te 
helpen, hebben vriendelijke mensen al 
gezorgd voor lijsten voorzien van de 
plaatsen waar onbemande camera's 
staan. 

~' Uit een onderzoek van de In
ternationale Arbeidsorganisatie naar 
etnische discriminatie bij aanwervin
gen is gebleken dat Vlaamse onder
nemingen meer discrimineren dan 
Waalse en Brusselse. Het Vlaamse on
derzoeksgebied was Antwerpen. 

"'• Zowat 150.000 gezinnen krij
gen een nieuwe waterfactuur omdat 
de vorige hen een te hoog bedrag had 
aangerekend. Schijnbaar was het ma
ken van een nieuwe factuur voorde
liger dan het verrekenen van het saldo 
bij een volgende. 

De PS heeft op haar partij
congres gepleit voor het stemrecht 
voor vreemdelingen bij gemeente
raadsverkiezingen en voor de invoe
ring van een vierdaagse werkweek. 

Uit een studie van het Ant
werpse Centrum voor Sociaal Beleid 
blijkt dat het bestaansminimum te 
laag is. Vooral de koppels met twee 
kinderen krijgen veel te weinig om op 
een 'normale' wijze rond te komen. 

Gewezen minister van Justitie 
Wattielet wordt er nu ook van be
schuldigd 'verdachte tussenkomsten' 
te hebben gedaan in het dossier van de 
moord op André Cools. De verdacht
makingen kwamen van de advocaat 
van de familie Cools. Wathelet dat is 
dezelfde man die in de huidige le
gislatuur de post van Defensieminister 
'te min' vond. 
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BEAULIEU 

Naar aanleiding van het gerechtelijk on
derzoek naar fiscale fraude bij de groep-
Beaulieu zal een nieuwe fiscale eenheid 
worden opgericht. De cel zal uit speurders 
van de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) 
bestaan die reeds met het onderzoek bezig 
zijn. Ook ambtenaren van de BTW-fraude-
eenheid zullen zich met het onderzoek 
inlaten. „;,,;,. 

Federaal minister van Financiën Philippe 

Maystadt (PSC) maakte de oprichting van 
de nieuwe fiscale eenheid bekend na een 
interpellatie van VU-voorzitter Bert An-

ciaux. Anciaux wou van de minister uitieg 
verkrijgen „over de betrokkenheid van de 
fiscale administratie bij het boycotten van 
fraudedossiers, bijvoorbeeld in de Beau-
lieu-zaak." Anciaux beweert dat het on
derzoek in de jaren 1980 door onge
oorloofde beïnvloeding stilgelegd en ge
klasseerd werd, „hoewel er voldoende 
bezwarende elementen bekend waren." 
Sedert de oprichting van de BBI, in 1979, 
werd een onderzoek naar mogelijke fiscale 
fraude bij Beaulieu gestart. Dat onderzoek 
leverde weinig concrete gegevens op, zo
dat bijna tien jaar later de centrale ad
ministratie de gewestelijke BBI-admini-
straties van Gent, Antwerpen en Brussel 
met een nieuw onderzoek belastte. In 
1990 stelde men in Brussel drie over
tredingen vast. Deze werden meegedeeld 
aan de parketten van Charleroi, Oude
naarde en Brussel. 

De drie klachten vanuit Brussel leidden 
geenszins tot een gerechtelijke actie. In de 
plaats daarvan besliste de centrale ad
ministratie in 1992 om een "versterkte 
ploeg" samen te stellen. In 1994 werd bij 
de gewestelijke directie van Brussel een 
aparte cel opgericht. 

VAN HOOL 

De zaak-Van Hooi toonde duidelijk aan dat 
wie het beste bod biedt, in dit geval de 
levering van bussen aan het Waalse gewest, 
vaak om "niet-rationale motieven" toch 
naast een overheidsopdracht grijpt. VU-
kamerlid Geert Bourgeois diende een wets
voorstel in om dossiers zoals Van Hooi in 
de toekomst te vermijden. In de commissie 
Financiën werd zijn voorstel door de 
meerderheid verworpen. Premier De-
haene was hoogstpersoonlijk naar de com
missie gekomen om de meerderheidspar
tijen van zijn gelijk te overtuigen. Hij 
zwaaide daarbij met een advies van de 
commissie Overheidsopdrachten. Deze 
had het voorstel van Bourgeois op enkele 
punten bekritiseerd. 

Hoewel het om een advies ging en de 
Izegemse volksvertegenwoordiger kon 
aantonen dat de kritiek in de meeste 
gevallen naast de kwestie was, bleef de 
premier op de rem staan. Hij vreesde dat 
gedupeerden als Van Hooi massaal rechts
zaken zouden aanspannen. Bourgeois had 
overigens bij betwisting een automatische 
blokkering vooropgesteld. Maar, ook daar 
moest de premier niet van weten. 

VAN BRITSOM 

In het gerechtelijk onderzoek naar/an de 

Clerck en Beaulieu staat de uitkering van 
commissielonen centraal. Zo zou onbe
laste winst uit bedrijven afgevloeid zijn 
onder de vorm van geheime commis
sielonen. Het gaat hier om verschillende 
miljarden, waarbij de familie Katchadou-

rian voor een bedrag van 105 miljoen 
commissies zou ontvangen hebben. In een 
arrest van 1995, geveld door het Gentse 
hof van beroep wordt beweerd dat dit 

Aanval op 

verwilghen 

wordt 

Ingezet. 

bedrag op facturen en reële verkopen 
gebaseerd is. De rechtbank leidde dit af 
van een BBI-rapport, opgemaakt door 
Koel van Britsom. Zijn zoon werd korte 
tijd later tot "hoofdboekhouder" van De 
Clercks bedrijvengroep Domo benoemd. 
De zaak rond Van Britsom is reeds enkele 
jaren bekend en geeft aanleiding tot enkele 
bedenkingen. Eerst en vooral rijst de vraag 
waarom de klachten in Brussel nooit tot 
enige gerechtelijke actie aanleiding gaven, 
terwijl plots in Gent een arrest in het 
voordeel van De Clerck opduikt. Waarom 
kreeg de Brusselse onderzoeksrechter Bul-

thé geen inzage in de fiscale dossiers die al 
tegen de BeauHeu-groep waren voorbe
reid? Waren de BBI-afdelingen van Brussel 
en Antwerpen op de hoogte van het 
Gentse arrest? En waarom wordt in 1994 
bij de gewestelijke BBI-directie in Brussel 
een aparte cel opgericht? Het antwoord 
op deze laatste vraag is niet onbelangrijk. 
De gewestelijke directie in Brussel ligt in 
handen van Marcel Lamy, een PS'er. Het is 
overigens merkwaardig dat precies de 
jongste jaren, via aanhoudende benoe
mingen, naar een PS-dominantie in de 
fiscale administratie wordt gestreefd. 
Bert Anciaux vroeg alvast aan minister 
Maystadt uirieg over het in Gent gevelde 
arrest. Hij wilde ook weten of de be
vindingen van de BBI van Brussel en 
Antwerpen in het onderzoek werden op
genomen. De minister ging niet op de 
vragen in. De VU-voorzitter eist niettemin 
tekst en uirieg over de precieze relatie 
tussen van Britsom, de Gentse BBI en de 
famihe de Clerck. 

MAINGAIN 

Op het "statutair en doktrinair" congres 
van het Front Démocratique des Fran
cophones (FDF) werd Olivier Maingain 

tot partijvoorzitter herkozen. Hij was de 
enige kandidaat. Maingain zei een nieuwe 
staatshervorming uit te sluiten. Wel is hij 
van mening dat de Vlamingen één van hun 
twee ministerposten in de Brusselse 
Hoofdstedelijke regering moeten opge
ven. Hoe de ene met de andere eis valt te 
rijmen, is ons een raadsel. Communautaire 
dictaten aan de Nederlandstaligen op
leggen, zonder dat er sprake is van on
derhandelingen, handelend over een 
grondwettelijk vastgelegde regel, is een 
partij die zich democratisch noemt on
waardig. 

Onafgezien daarvan getuigt de eis van een 
onmetelijke arrogantie. Volgens het FDF is 
Brussel een Franstalige stad en daarmee is 
de kous af. Aan minister-president van de 
Brusselse Hoofdstedelijke regering, Char

les Picqué (PS) schreef Brussels VU-staats-
secretaris Vtc Anciaux een brief. Anciaux 
herinnert eraan dat de pariteit in de Brus
selse regering gekoppeld werd aan de 
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Se non è vero... 
„Ahwel? Wat doet gij hier nog?" 

- „Ziet gij dat dan niet? Ik ben iiier eieren aan het verstoppen." 

„En denkt ge niet dat dat ruimschoots laat is voor de tijd van 
het jaar?" 

- „Abba nee. Ik ben al bezig voor volgend jaar. Want geloof maar 
niet dat die eieren vers zijn als de kinderen die gaan zoeken, 
Surtoe niet als ze in den hof liggen." 

• „Dag vrienden, ik zie dat jullie al bezig zijn met de taak
verdeling van het volgend jaar. Dat doet mij plezier; een 
kerstkonijn dat Sinterklaas aan het helpen is." 

- „Amaai vriend, gij zoekt ruzie met de paashaas!" 

I „Mei eeii gocu bausjt is alles te eten, i!> het niet Sinterklaas' 
^ „Het is 'Mijnheer de Kerstman'. Ook voor U!" 
I „Weet gij wel tegen wie gij spreekt, mislukte ballenboom? 
Tegen St.Valentijn!" 

„Nou, nou... Wat een pretentie. Ge lijkt wel te geloven dat ge 
heilig zijt. Die rare vogel uit Spanje met zijn beschimmeld paard 
loopt ook al zo naast zijn schoenen. Ik heb hem verdorie met zijne 
Piet in de schouw van het Mechels speelgoedmuseum gestoken. 
Had hij maar niet moeten zeggen dat ik een lelijke baardaap 
was," 

I „Hoe dan ook: loop mij niet voor de voeten. Want ik verkoop 
dan wel hartjes en bonbondozen; ik ben niet van suiker hè." 

- „Dat zijH mi|n eieren ook niet, dus ga er maar vanuit dat ik op 

mijne poot ga blijven staan." 

„Jongens, jongens: kan dat niet wat rustiger. Mijn rendieren 

worden er zenuwachtig van en dat komt mijn gave tot bilocatie 

niet ten goede hoor," 

• „Bilo-wat?" 
„Bilocatie, Dat betekent dat ge op twee plaatsen tegelijk kunt 

zijn. Zo is die Sinterklaas vorige week zaterdagnamiddag bin

nengehaald in Hasselt én in Antwerpen," 

(Vrij naar een wetsvoorstel Hugo Olaerts om commerciële 

uitbuiting van Sinten en andere Claezen tegen te gaan) 
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pariteit in de federale regering. Aangezien 
het FDF grondwettelijk vastgelegde be
palingen op de helling zet, moet de de 
machtsdeelname van het FDF in de Brus
selse regering, zo meent Anciaux, „in 
vraag worden gesteld," Hij zal dit politieke 
probleem te berde brengen op de eerst
volgende vergadering van de Hoofdste
delijke regering. Hij verwacht dat elk lid 
van deze regering de loyauteit aan de 
grondwettelijke en wettelijke bepalingen 
ten aanzien van het Brussels Hoofdste-. 
delijk gebied bevestigt. 
Namens VUJO-voorzitter Sigurd Vanger-

meersch willen de Volksuniejongeren dat 
de Vlaamse regering „meer harde en
gagementen aangaat ten voordele van 
Brussel. In bijvoorbeeld het Nederlands
talig basis- en secundair onderwijs worden 
dagelijb kansen gemist om van allochtone 
leerlingen en ouders objectieve bondge
noten te maken. Ook op het vlak van 
toerisme is de Vlaams aanpak onrealistisch 
en mist ze impact ten opzichte van de goed 
berekende investeringen van de Franse 
Gemeenschapscommissie (Cocof)." 
De VU-jongeren hopen dat de Vlaamse 
regering niet het principe huldigt „Wij in 
de Rand, de Franstaligen in Brussel." 

TAK 

Eind maart 1997 werden vensters, muren 
en deuren van het gemeentehuis in Lin
kebeek door militanten van het TaalAktie 

Komitee (TAK) met Vlaamse slogans be
werkt. De procureur des konings klas
seerde de zaak. De gemeente Linkebeek zal 
zich nu burgerlijke partij stellen om aldus 
tegen de daders te kunnen procederen en 
hen te laten opdraaien voor de schade. 
De Franstaligen in de gemeente Linkebeek 
schaarden zich achter de burgerlijke par
tijstelling, de Vlamingen onthielden zich. 
Daarmee willen ze te kennen geven be
schadiging van eigendom niet goed te 
keuren, terwijl ze ook van mening zijn dat 
de Franstaligen de Nederlandstaligen pro
voceren. Het linkebeebe schepencollege 
bewees dit andermaal door een beslissing 
van Vlaams minister van Binnenlandse 
Zaken Leo Peeters (SP) bij de Raad van 
State aan te vechten. Peeters schafte on
langs de taalpremies voor het gemeen
tepersoneel in de faciliteitengemeenten af, 
TAK zal zich burgerlijke partij stellen tegen 
het Linkebeekse schepencollege „wegens 
het bekladden van het Vlaams karakter 
van de gemeente en de taalwet," 

FACILITEITEN 

De Vlaamse regering heeft beslist dat 

inwoners uit de rand- en taalgrensge

meenten elk jaar opnieuw een formulier 

moeten aanvragen wanneer ze in con

tacten met de Vlaamse overheid het Frans 

willen gebruiken. Aan Franstaligen in de 
Rand rond Brussel werden in 1963 in de 
gemeenten Wemmei, Linkebeek, Wezem-
beek-Oppem, Sint-Genesius-Rode, Kraai-
nem en Drogenbos faciliteiten toegekend. 
Hoewel het in de bedoeling lag om via 
faciliteiten de Franstaligen aan het Ne
derlands karakter van de Rand te doen 
aanpassen, moesten de Franstaligen slechts 
één keer het gebruik van het Frans aan
vragen. Deze praktisch al te eenvoudige 
uitvoering van de wet belette de Frans
taligen om in contacten met de overheid 
het Nederlands te hanteren. Volgens mi
nister van Binnenlandse Zaken Leo Peeters 

(SP) moeten de faciliteiten beperkend 
worden opgevat, Eéntaligheid van de ge
meenten van het Vlaams gewest is de regel, 
de faciliteiten vormen een uitzondering. 
De nieuwe uitvoeringsmodaliteiten van de 
faciliteitenwet bevestigen deze stelling. 

Pranitallgcn 
beroepen zich 

op VRT om 
Nederlandi 

te leren. 

Corruptie is een oud zeer en een moeilijk te helen ziekte. 
Wanneer het gezwel uitzet, Is de kanker onvermijdelijk. 

Het huidige België, staat net als Italië als "uiterst corruptief 
land" gecatalogeerd, VU-voorzitter Bert Anciaux slaat alarm. 

Handel en wandel 
Weinig politici brengen de moed op om 
zich In fiscale fraudedossiers te verdiepen. 
De "pessimisten" menen dat de politieke 
wereld niet langer vat heeft op het eco
nomisch kluwen. Het zou beheerst wor
den door toenemende spitstechnologie 
en oncontroleerbare Internationale wit
wasoperaties. Het gemakshalve aanvaar
den van onoorbare en ethisch onver
antwoorde praktijken leidt tot een soort 
tolerantie dat de fundamenten van het 
maatschappelijk weefsel op de helling zet. 
Wie is nog bereid "burgerzin" aan de dag te 
leggen, het woord solidariteit In de mond 
te nemen, wanneer er "elders" ongestraft 
"geknoeid" wordt? Het Is een vraag die op 
de tong van de volksmond ligt. Het ant
woord leidt misschien tot populistische en 
weing relativerende beschuldigingen aan 
het adres van de politici, Feit Is dat ex
treem-rechts er garen bIJ spint. Alleszins is 
het een probleem waarover de meeste 
politici zedig zwijgen. Nochtans hoort de 
nieuwe politieke cultuur ook op het eco
nomisch terrein thuis, 
In dit land zou de fiscale administratie 
malafide praktijken moeten tegengaan. 
Dat gebeurt niet of al te weinig. En daar 
zijn redenen voor, waar de politieke ver
antwoordelijken wel vat op hebben, Neem 
byv, de betrokkenheid van ambtenaren bij 
het verkopen van overheidsinformatie 

aan pnvé-flrma's of hun medewerking aan 
seminaries waar fiscale spitstechnologie 
wordt aangeleerd of hun bijdrage aan 
studiedagen waarop bankiers zich bulgen 
over de mogelijkheid de wet te blijven 
omzeilen. Dat komt meer dan regelmatig 
voor en werd door VU-voorzltter Bert 
Anciaux aan minister van Financiën Phi
lippe Maystadt (PSC) meegedeeld. Wat 
deed de minister? HIJ vaardigde een maat
regel uit die ambtenaren verbiedt om nog 
over hun "deskundigheid" te publiceren. 
Vertouwelijke Informatie tijdens semina
ries, op studiedagen of als docent be
kendmaken, kan nog wel. Net dat Is, In 
tegenstelling tot het geschreven woord, 
moeilijk achterhaalbaar. 
Maar, er is meer. De minister stelt Jean-
Marc Delporte aan om binnen de ad-
niinlstratle van Financiën na te gaan wie 
een scheve schaats rijdt. Delporte heeft 
ervaring te over. Eertijds, als voorzitter 
van de Controledienst der Verzekeringen 
(CDV) weigerde hij op te treden tegen 
miljardenfraude bij Antverpla, Assubel, 
Mercure, Omob en de Federale Verze
kering. Anciaux eiste zijn ontslag. Maar, als 
dank voor bewezen diensten benoemde 
de minister de man van SP-sIgnatuur tot 
adjunct-admlnlstrateur-generaal van de 
administratie Fiscale Zaken. HIJ zal bij
gestaan worden door secretaris Aialn Mo-

reau, een PS'er, die niet geslaagd Is voor 
het examen van niveau 1, maar wel het 
loon krijgt van een directeur. Overigens Is 
zelfs het slagen in examens geen waar
borg voor onafhankelijke benoemingen. 
Een ambtenaar van de fiscale admini
stratie stuurde een brief naar Anciaux 
waarin staat dat In „beperkte kring", waar
mee hij op de hoofdbesturen doelt,,,be
perkte cursussen circuleren." Als bij toeval 
komen alle vragen uit de "beperkte cur
sussen". Ook voor mondelinge proeven 
zouden de antwoorden op voorhand 
rondgedeeld worden. 
Dat benadeelden niet openlijk naar de 
Raad van State durven te stappen, is geen 
toeval. Zo vindt Delporte er niet beter op 
om naar aanleiding van het verbod op 
publicaties een ware intimidatiecam
pagne onder te ambtenaren te voeren. De 
Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) die 
zich normaliter met belangrijke fraude
dossiers bezighoudt, gaat voortaan de 
handel en wandel na van 400 ambtenaren 
met Inbegrip van huiszoekingen. Marcel 
Lamy, gewestelijk directeur van de BBI-
Brussel, die tevens als een PS'er mag 
bestempeld worden, leidt het onderzoek. 
Het Is nochtans Lamy zelf die op stu
diedagen en in publicaties de "handel en 
wandel" van de BBI aan privé-firma's be
kendmaakte. 

Met behulp van een PSC-mInister, be
vorderen politieke benoemiingen en een 
Intimidatiecampagne de P5-domlnantle 
binnen de fiscale administratie. Op de 
reeks schriftelijke vragen die Bert Anciaux 
daarover stelde, wil minister Maystadt niet 
Ingaan. Waarom? De VU-voorzltter wil dat 
er een onderzoekscommissie wordt op
gericht om de werking van de fiscale 
administratie na te gaan, 
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stof tot spreken 
Christian Van Eycken, de enige verkozene 
op een Franstalige lijst in het Vlaams 
parlement, stelde vragen rond de 
mogelijkheid voor buitenlanders om een 
cursus Nederlands te volgen. Uit de 
antwoorden van Van den Brande blijkt 
dat de volledige campagne - die loopt tot 
midden 1998 - iets meer dan 2,5 miljoen 

fr. zal kosten. Middels advertenties werd 
niet-Nederlandstalige inwijkelingen 
aangeboden zich te abonneren op de 
Randkrant. Daarop gingen 61 mensen in. 

Voorts konden ze zich inschrijven voor 
cursussen Nederlands. 83 reacties 
kwamen binnen, hoofdzakelijk van 
Engelstaligen. De cijfers op zich zeggen 
erg weinig en het valt dan ook te hopen 
dat (a) Van Eycken het dossier blijft 
opvolgen of (b) de Vlaamse regering zelf 
laat weten hoe en of deze vorm van 
'onthaalbeleid' werkt. 

4 

^ WETSTRAAT ^ 

T ijdens een persconferentie, vrijdag 24 ol<tober, 
verweet de VU de federale coalitiepartners 

een gebrel< aan visie op het Justitiebeleld. Van een 
doortastend beleid Is daardoor nauwelijks spral<e. 

De VU waarscliuwt voor een "rampenjustltle". 

Rampenlustltie 
De VU-kamerleden Geert Bourgeois en 
Karel van Hoorebeke en VU-voorzitter 
Bert Anciaux stonden de pers te woord, 
Ze haalden het zogenaamde "revoluti
onaire" Justitiebeleld van de federale re
gering onderuit. Steeds weer steekt het 
Belgisch immobilisme de kop op. Op die 
manier „wordt er voldoende bewogen 
om niet de indruk te geven dat er niets 
gebeurt, maar wordt er tegelijk vol
doende ter plaatste getrappeld om geen 
evenwichten te verstoren," De pertinente 

meningsverschillen tussen de deelstaten 

en de meerderheidspartijen leiden dan 

ook tot een beleid van "gas geven en 

tegelijk afremmen". Een "rampenjustitie" 

is daar het gevolg van, 

NUL 

Voor de noodzakelijke sancties krijgt de 
federale regering een nul op het rekest, 
Tergend is dat premier Dehaene om de 
haverklap herhaak dat de commissie-
Dutroux „niet op sancties heeft aan-

/ Fiamminghl. ook wel het hulsorkest van 
minister-president Van den Brande ge
noemd, HOU een merkwaardige voorkeurs
behandeling krijgen. Vlaams volksvertegen
woordiger Nelly Maes gewaagt zelfs van een 
"dubieuze financiering", Alleszins maakt de 
Vlaamse regering sinds 1996 gebruik van een 
'tweesporenbeleid". Zo wordt het ensemble 
niet enkel door het departement Cultuur, 
maar ook door de departementen Onderwijs 
en Buitenlandse Handel gesubsidieerd. 
Uit de muzikale "cultuurpot" van 109 miljoen 
fr, krygt! Fiamminghl een aardig bedrag van 
24 miljoen fr. toegewezen. Daarbovenop 
ontvangt het orkest 30 miljoen fr, 
Nelly Maes: „Opalieen vooral eigenaardige 
manieren heeft men geprobeerd I Fiam
minghl die 50 miljoen toe te schuiven, in het 
bijzonder bij andere orkesten die ook In
ternationale faam genieten, rijzen vragen 
aangezien deze op veel minder subsidies 
kunnen rekenen." 

Van de 30 miljoen fr. extra subsidies zou 7,5 
miljoen fr, voor Internationale werking en 7,5 
miljoen fr. voor Jongerenwerking moeten 
dienen De administratie van Financiën zet 
dit toegekende bedrag op de helling, want 
meent dat l Fiamminghl maar voor 4 miljoen 
fr. aan Jeugdwerking heeft besteed. Ove
rigens ziet het ernaar uit dat het orkest ook In 
1998 op een voorkeursbehandeling mag re
kenen. 
Eigenlijk zit minister van Cultuur, Gezin en 
Welzijn Luc Martens (CVP) verveeld met de 
"gesel" van het muziekbeleid. De minister 
verzekerde Nelly Maes dat de „afspraak voor 
1 Fiamminghl In 1998 zal vervallen, zodat het 
ensemble volgend Jaar met een kleiner bud
get zal moeten werken, tn 1998 zal ook het 

Het 
huisorkest 

Vlaams vu-panementslia Nelly Maes vroeg 
minister van Cultuur Luc Martens aan te tand 

over de Vubieuze" financiering van het orkest 
I Fiamminghl. 

nieuwe muzlekdecreet voorgelegd worden 
en zal I Fiamminghl terug op de normale 
manier gesubsidieerd worden. Toch ligt het 
probleem niet In het feit dat het orkest te 
veel krijgt, wel dat de andere orkesten met te 
weinig middelen moeten rondkomen." 

Geert Bourgeois. Bert Anciaux en 
Karel van Hoorebeke (foto) haalden 
het zogenaamde Justitiebeleld van 

de federale regering onderuit. 

gedrongen," Onjuist, zo beweert Geert 
Bourgeois. „Inzake individuele verant
woordelijkheid heeft de onderzoekscom
missie niemand veroordeeld. Zij kon dit 
ook niet. De commissie stelde evenwel 
met klem dat het verantwoordelijkheids-
principe moet gelden tegenover de „ge
zagsdragers binnen de politionele en ge
rechtelijke instellingen." De regering liet 
niettemin na om de in de fout gegane 
gezagsdragers te sanctioneren, „Op die 
manier is de regering de hoofdverant
woordelijke voor de anti-politiek. De 
uiterst-rechtse medepassagier van de pre
mier wordt slapend rijk en kijkt gnif
felend toe." 

Premier Dehaene en zijn ploeg krijgen 
bovendien een "een zware onvoldoende" 
voor de justitiële hervormingen die door
gevoerd werden. Als er al van hervorming 
sprake is, want het strafbeleid is hopeloos 
verouderd, een strafuitvoeringsbeleid is 
onbestaande, genade is een koninklijk 
voorrecht en tegelijk verpolitiseerd, de 
verschillende vormen van invrijheidsstel-
ling worden quasi automatisch verleend, 
zonder betrokkenheid van het slachtoffer 
en herstel van schade. De regering weet 
dit alles al lang. Toch laat ze zich ken
merken door schuldige nalatigheid. Bo
vendien zijn de goedgekeurde hervor
mingen weinig doordacht. Zo is de wet 
om de gerechtelijke achterstand bij de 
Hoven van beroep een miskleun, terwijl 
het ontwerp ter bestrijding van de cri
minaliteit gevaarlijk is. 
De weliswaar beperkte verbintenissen die 
premier Dehaene met de ouders van de 
slachtoffers aanging, vormen geen af
doend antwoord op de crisis en zijn, aldus 
de VU, nog helemaal niet verwezenlijkt. 
In het regeerakkoord wordt immers met 
geen woord gerept over de depolitisering 

in de magistratuur. De parlementaire be
handeling betreffende de oprichting van 
een Hoge Raad voor Justitie moet nog 
beginnen. Op tal van punten is het wets
ontwerp- Franchimont ondermaats. Zo 
zijn de rechten van het slachtoffer in het 
opsporingsonderzoek nog steeds niet ge
regeld. Wegens zware tegenstellingen tus
sen Nederlandstaligen en Franstaligen, 
laat de dringend noodzakelijke hervor
ming van de verjaringsregeling op zich 
wachten. 

DE CLERCK 

De v u wijst erop dat de relatieve stilte op 
justitieel vlak nadelig is voor Vlaanderen, 
Justitieminster Stefaan de Clerck moet het 
daarbij zwaar ontgelden, „Hij behoorde 
tot wat men noemt de Vlaamsgezinden 
binnen de CVE Zijn vader was aktief in 
het Jong Volkse Front en werkte met Flor 

Grammens mee aan de "Taalgrens-Aktie", 
Thans zien we dat de balans van wat de 
minister voor Vlaanderen veil heeft, ne
gatief uitvalt. De VU stelt vast dat in de 
CVP de Vlaamsgezinde vleugel volkomen 
verdwenen is," 

Het verdict komt niet zomaar uit de lucht 
gevallen. Er is de aanhoudende en niet-
controleerbare scheeftrekking bij de ver
deling van pro-deo vergoedingen onder 
de deelstaten. De wijziging van de taal
wetgeving in Brussel is zonder meer on
aanvaardbaar. Nu de Raad van State de 
benoeming van Nederlandsonkundige 
magistraten in Brussel heeft verhinderd, 
zijn de Franstaligen er in de kortste keren 
in geslaagd de taalwetgeving te veran
deren. Zij hebben daarbij misbruik van de 
gerechtelijke achterstand gemaakt. Per
fect tweetalige Nederlandse kandidaten 
werden onrechtmatig gebuisd. De mi
nister van Juistitie zwicht voor deze druk. 
„Zal de CVP dit aanvaarden?", zo vraagt 
de VU zich af. „Als het Nederlands in 
Brussel niet op dezelfde wijze wordt 
behandeld als het Frans, moeten de Frans
taligen weten dat zij het zijn die de 
bestaansreden van België op de helling 
zetten." 

Stefaan de Clerck heeft geen oog voor 
rechtmatige en democratische commu
nautaire eisen. De regering pakt de be
langrijke hervorming van justitie en po
litie volledig verkeerd aan. Nergens is 
efficiënte democratische controle voor
zien. Nimmer wordt de mens centraal 
gesteld. VU-voorzitter Bert Anciaux 
vroeg zich af „wat de regering heeft 
ondernomen om Justitie toegankelijker 
en betaalbaar te maken, om de pro
cedures te vereenvoudigen, om de klas
senjustitie aan te pakken?" 
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H f et Vlaams parlement heeft verleden week 

woensdag een deontologische code 

goedgekeurd. Deze heeft tot doel lobbying en 

affairisme bij dienstbetoon te vermijden. In de 

plenaire vergadering hield VU-fractieleider Paul van 

Grembergen daarover een opmerkelijke rede. 

• ACTUEEL ^ 

Alle fracties behalve het Vlaams Blok 
keurden de deontologische code goed. 
Het Blok kan zich blijkbaar niet vinden in 
de nieuwe verhouding tussen burger en 
pohticus. De deontologische code ver
vangt de "rechtsonderhorige" tot een 
"rechthebbende". De burger hoeft niet 
langer te bedelen om rechtmatige dien
sten te verkrijgen. Hij kan ook niet langer 
op voorspraak rekenen. Dat deze nieuvi'e 
filosofie op Nederlandse leest is ge
schoeid en bovendien het Vlaams te
genover het Belgisch model onderstreept, 
was voor het Blok geen argument. 
Politici horen niet in een ivoren toren te 
leven. De Vlaamse verkozenen behouden 
dan ook hun rol van vertrouwensper
soon, die dossiers naar de bevoegde in
stanties doorverwijst, begeleidt en even
tueel ondersteunt. Als er geen ombuds-
dienst bestaat, mogen de gekozenen enkel 
bemiddelen. Elke tussenkomst moet 
evenwel in het betrokken dossier worden 
opgenomen. De code verbiedt bovendien 
elke vorm van favoritisme en belangen
vermenging. Wordt de ambtenaar daar 
toch om gevraagd, dan wordt dat aan de 
voorzitter van het Vlaams parlement ge
meld. Een deontologische commissie zal 
dan nagaan of er sprake is van onoorbare 
praktijken. Indien wel, krijgt de "over
treder" een publieke blaam. 

BOETEKLEED 
VU-fractieleider in het Vlaams parlement 
Paul van Grembergen kent de geplo-
genheden van de "oude politieke cultuur". 
Ettelijke uren heeft hij aan politiek dienst
betoon opgeofferd. „Noch ikzelf, noch 
mijn fractie gaan daarom het boetekleed 
aantrekken. Van Grembergen houdt er 
eerder een gevoel van schaamte en mis
lukking op na. „Schaamte omdat het 
vreemd is dat de wetgevende macht zich 
een code moet opleggen. Die sociale 
controle zou niet nodig zijn als men de 
deontologie en de plichtenleer uit zichzelf 
toepaste. Het resultaat van wat er de 
voorbije 25 jaar is gebeurd, met de talrijke 
abberaties, leidt tot een gevoel van mis
lukking." 

Van Grembergen wenst evenwel niet in de 
biecht te gaan om wat er de jongste 
decennia is voorgekomen. Wel integen
deel. In zijn gekende welsprekende stijl, 
die door wijlen Frans Verleyen werd ver
geleken met de eloquentie van een staats
man als Winston Churchill, prees de 
volksvertegenwoordiger het gezonde 
dienstbetoon als alternatief voor een 
slecht werkend systeem. „Ik heb slechts 
tijd uitgetrokken om naar honderden 
jonge mensen te luisteren in hun hopeloze 
zoektocht naar werk. Was dit onbehoor
lijk in een periode waar we nog niet uit 
zijn en waarin Vlaanderen 500.000 werk

lozen telde? Ik durf ook schaamteloos 
getuigen hoe menig brief werd geschre
ven voor weduwen, die plots geen in
komen meer hadden. Sommigen hebben 
niet beseft hoe tragisch de staathuis
houdkunde in dit land was georganiseerd. 
Dat mensen dan zoeken naar iemand die 
hen kan helpen. Wie kan hen dat ten 
kwade duiden?" 

komende jaren 12% van onze bevolking 
analfabeet is. Hiermee bedoel ik dat ze 
hun weg niet meer vinden in onze mo
derne informatiemaatschappij. Voor dit 
probleem wordt nog steeds geen op-

Ik heb een droom 
MIJN KEUZE 
De VU-fractieleider blijft het nodig vin
den om tussen de mensen te staan. Meer 
nog, daarin beleeft hij zijn nationalisme. 
Want de administratie staat nog steeds 
mijlenver van de bevolking verwijderd. 
Overigens beseffen hoogmoedige intel
lectuelen niet „dat momenteel en in de 

lossing gezocht." Van Grembergen staat 
pal achter de aangenomen deontologi
sche code. Maar in de ogen van het volk is 
het staatsapparaat een reusachtig labyrint 
waarin het de weg niet vindt. Daarom 
breekt de VU een lans voor een sociaal 
huis in elke gemeente, waar men voor elk 
probleem en dossier terecht kan. Ook de 

ombudsdienst moet in elke gemeente 
zichtbaar zijn. 

Van Grembergen: ,^et zou mooi zijn 

indien ieder mens met gelijke kansen en 

wapens zijn weg zou kunnen gaan. Het 

zou moot zijn indien iedereen zelfstandig 

en onafhankelijk zou kunnen zijn. Dat is 

mijn droom als nationalist: niet enkel een 

ontvoogd volk, maar ook ontvoogde men

sen die het allemaal zelf kunnen. Altijd, 

evenwel, zullen er vernederden en ver

trapten bestaan. En altijd zullen er men

sen nodig zijn die daartussen staan. Als ik 

een opdracht heb met de code en de 

deontologie, dan is het mijn keuze om 

tussen de zwakken te staan en niet tussen 

de sterken. In die geest keurt de fractie de 

code volmondig goed." 

(evdc) 
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V U-kaderleden weten dat er zich in de rand van 

partijcongressen steeds nog een tweede congres 

afspeelt, dat van de ontmoeting tussen partijgenoten 

en genodigden, dat van de bevriende organisaties en 

dito buitenlandse partijen. Op dat vlak is de SNP 

zowat de Schotse versie van de VU, de partij heeft 

zelfs een Schotse Jan Loones in huis. 

^ L A N D U I T ^ 

Roseanna 
Cunningham, 

de 
republikeinse 

roos van 

Schotiand. 

i 

Eén van de discussiepunten dat op het 
63 ste nationaal congres van de Scottish 
National Party te Rothesay op het Isle of 
Bute bijzonder veel aandacht kreeg was 
het voorstel om tijdens de eerste le
gislatuur van het verkozen Schotse Par
lement een referendum te organiseren 
over de vraag of ja dan neen het Britse 
Koningshuis als staatshoofd moet be
houden blijven. 

SCHOTSE JAN LOONES 

Eigenlijk was het best grappig. Drie uur 
lang voelde ik me op een partijcongres 
van de Volksunie. Militanten kwamen 
vertellen dat de Schotten in hun hart 
republikein zijn, dat de huidige koningin 
nauwelijks één maand op de twaalf in 
Schotland verblijft en dat Schotland het 
dus best zonder gekroond staatshoofd 
kan stellen. Daartegenover stond de ge
tuigenis van andere militanten, die zeg
den „in de grond van hun hart re
publikein te zijn maar zich vragen stellen 

over de opportuniteit van een stelling-
name tegen het koningshuis". „Zullen 
onze oudere kiezers en militanten wel 
willen volgen?", vroeg een andere spre
ker zich af 
„Staatshoofd worden op basis van erf
genaamschap" is een even dwaas als 
„professor worden door afstamming", 
kwam dan weer een vurige republikein 
uitleggen. De partijleiding probeerde het 
debat te temperen: het belangrijkste is 
nu toch een eigen parlement hebben, 
stappen zetten naar onafhankelijkheid. 
De discussie over het koningschap nu 

& Kinross. Op 1 mei 1997 slaagde ze 
erin haar zetel te behouden met een 
totaalscore van 36,4 procent. De Britse 
conservatieven halen in haar kiesdistrict 
29,3 procent van het aantal stemmen. 
Haar familie emigreerde naar Australië 
toen Roseanna acht jaar oud was. Daar 
studeerde ze Politieke Wetenschappen. 
Na haar studies vestigde ze zich in Schot
land en sloot op het eind van de ze
ventiger jaren bij de SNP aan. Zij haalde 
een diploma Rechten en werd advocaat. 
Roseanna Cunningham is sinds 1991 lid 
van de Partijraad van de SNP. Ze was 

Republican Rose 
haalde slag thuis 

opstarten is potentiële medestanders 
wegjagen, zo luidde het. Waarop de 
flamboyante, moedige en bijzonder spit
ante Roseanna Cunningham zich naar 
het spreekgestoelte spoedde. Zij is de 
Schotse versie van onze Jan Loones. 
Roseanna Cunningham werd in 1995 na 
de dood van het conservatieve parle
mentslid sir Nicolas Fairbairn tot par
lementslid verkozen tijdens een tussen
tijdse verkiezing in het kiesdistrict Perth 

woordvoerder "gemeentebeleid" van de 
SNP in 1990 en 1991. Nu is ze de SNP-
woordvoerster voor Justitie en het Ge
lijke kansen-beleid. In het Britse La
gerhuis is ze een bijzonder actief par
lementslid. 
Roseanna Cinningham is republikein in 
hart en nieren en maakt daar ook geen 
geheim van. De Britse Tories noemen 
haar dan ook 'Republican Rose'. Op het 
spreekgestoelde schreeuwde ze haar on-

Nationalisten uit Gallcië 
winnen regionale verkiezingen 

Op zondag 19 oktober 1997 vonden in 
Gaiicië de verkiezingen voor het regionale 
parlement plaats. Het Blogue Naclona-
lista Calega (BNG, Nationalistisch Blok van 
Gaiiciè), een partij van centojm-iinkse 
strekking die bovendien vrij kritisch staat 
tegenover de Europese Unie, won de 
verkiezingen. De partij behaalde 25,5 
procent wat haar 19 verkozenen oplevert 
op een totaal van 75 zetels. Dat betekent 
een winst van zes. Daarmee wordt het 
BNG de tweede partij van Callciê, na de 
conservatieve Partldo Popular (PP). Die 
beschikt wel over een absolute meer
derheid (51,5 procent en 41 zetels), in 
het Gallcische parlement zullen verder 
nog 15 parlementsleden van een kar-
tellijst van socialisten en groenen 
(PSdG/EC/OV) zetelen. De socialisten zijn 
de grote verliezers. In 1993 kwamen zij 
nog op als Socialistische Partij van Callcië. 
Toen behaalden ze nog 19 zetels, vier 
meer dan nu. De overwinning van het 

Partijen 

PP 

BNG 

PSdG/EG/OV 

1993 

Stemmen 

763.839 

269.233 

mAU 

o/o 

52.1 

18.4 

27.1 

Zetels 

43 

13 

19 

1997 

Stemmen 

793.427 

391.911 

297.981 

% 

51.5 

25.5 

19.4 

Zetels 

41 

19 

15 

BNG vormt een constante, in 1985 kwam 
zij voor het eerst op en behaalde toen 4,2 
procent van het aantal stemmen. Dat 
leverde die partij toen 1 zetel op. In 1989 
werd dat 8 procent en 5 zetels. En in 1993 
behaalde het BNG 18,4 procent en 13 
zetels. Op 19 oktober behaalde het BNG 
In totaal 393.000 stemmen. De opkomst 
in 1997 lag hoger dan in 1995, Toen 
daagde 64 procent van de kiezers op. Nu 
66,3 procent Het aantal blanke en on
geldige stemmen is verwaarloosbaar 1,8 
procent. 
In het Spaanse parlement telt het BNG 

twee nationale parlementsleden. De par
ty vormt daar een technische fractie met 
de verkozenen van onze EVA-partners uit 
Baskenland en Cataionië. Het BNG is voor 
het ogenblik waarnemend lid van de 
Europese Vrije Alliantie. Een gezamenlijke 
lijst samengesteld door onze EVA-part
ners uft Baskenland, Cataionië en Gaiicië 
zou In 1999 bijna zeker een (Spaans) 
Eurozitje opleveren. Dat voor mekaar krij
gen is na de verkiezingen in Gallclê een 
belangrijke opdracht voor de EVA-eu-
ropariementsieden, 

Bart Staes 

genoegen uit over de voorzichtigheid 
van de partijleiding 
Roseanne: „Jullie beweren dat republi-
kems gedrag stemmen kan kosten. Ik kan 
jullie alleen maar zeggen dat 'Republican 
Rose' er enkele jaren geleden in slaagde 
een by-election te winnen. En bovendien 
ook nog die zetel wist te behouden met 
een toename aan stemmen. Laat het ons 
niet verhullen: de Schotten hebben ge
noeg van dit koningshuis. Laten we er 
dan ook een referendum over houden!" 
En wat de partijleiding vreesde gebeurde 
ook: het congres sprak zich met een twee 
derde meerderheid uit voor de orga
nisatie van zo'n referendum. 

SLAUNCHE! 

In de marge van SNP-congres vond er 
ook een hele reeks nevenactiviteiten 
plaats. Dat zijn de zogenaamde Fringe 
meetings of randactiviteiten. Zo liep er 
een politieke beurs met vertegenwoor
digers van Amnesty International, de 
anti-nucleaire beweging, Oxfam, cultu
rele strijdorganisaties, enz. 
Je treft er natuurlijk ook de standjes met 
stickers, posters en ander propaganda
materiaal. Maar gelijktijdig liepen er ook 
informatievergaderingen. Zo was Jaak 
Vandemeulebroucke tweemaal spreker: 
een keertje voor een Europese beweging 
over de stand van zaken in Europa. De 
andere keer legde hij SNP-militanten uit 
hoe bij ons lijsten worden samengesteld 
en hoe in Vlaanderen campagne wordt 
gevoerd. Dat laatste was een druk bij
gewoonde randactiviteit, SNP-militan
ten beseffen dat ze hun verkiezings
strategieën zullen moeten aanpassen zo
dra overgeschakeld wordt van het meer
derheids- naar het proportioneel kies
systeem. Verder waren er ook bijeen
komsten van de Schotse Juristenvereni
ging en van de beweging voor een 
atoomwapenvrij Schotland. Zoals wij 
vorige week schreven liggen Britse duik
boten met trident-raketten geladen in 
Schotse wateren. 

Naar de avond toe startten de recepties; 
een voor de pers op woensdagavond, een 
voor de diplomaten op donderdag en 
een receptie aangeboden door het par
tijbestuur van de SNP Nog later op de 
avond kon je terecht op de partys die 
steevast uitlopen op samenzang en fol
kloristisch gedans. In Schotland zijn doe
delzakken natuurlijk nooit ver weg. Net 
zo min als goede single malt whiskey: 
Macallan, Laphroag of Glenlivet. En is 
de uitroep „Slaunche!" (Gezondheid!) 
nooit uit de lucht. 

Volgend jaar verzamelt de SNP in In
verness in de buurt van het monster van 
Loch Ness... 

Bart Staes 
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Sympathieke FLIK 

^ LANDUIT ^ 

Het woord "flik" associëren de meesten 
onder ons met een niet al te sympathieke 
politie-agent. Het letterwoord FLIK is 
echter ook de afkorting voor Flandriatik 

Ikastolentzat, dat letterlijk vertaald Van 

Vlaanderen voor de scholen betekent. 
Sinds 1975 organiseert dit Vlaams Steun
comité voor Baskische Scholen jaarlijks 
een druk bijgewoonde solidariteitsavond 
in het Antwerpse. Telkens ondernemen 
tientallen Basken een reis van meer dan 
duizend kilometer om het feest bij te 
wonen Telkens ook wordt een hoog
staand cultureel programma gebracht 
met Baskische liederen, jonge volksdans
groepen en oeroude muziekinstrumenten 
zoals de txalaparta. Daar bovenop komt 
dan nog een natje en een droogje in de 
Bourgondische traditie van de Vlaamse 
gastheren. Met andere woorden: gezel
lige sfeer en muzikale pareltjes verzekerd! 
De opbrengst van de avond gaat integraal 
naar de werking van de zelfstandige Bas
kische schooltjes (ikastolas) in Frans-Bas-
kenland. Daar moet men nog steeds met 
veel goede wil en weinig middelen op
boksen tegen het Frans centralisme dat 
zelfs geen officiële tweetaligheid toestaat. 
Een stand van zaken over het Baskisch-

talig onderwijs. Ben je de fiere ouders van 
een Baskische kleuter, én politiek-cul-
tureel bewust, dan kan je je kleintje naar 
enkele onderwijsinstelhngen sturen waar 
hij of zij (gedeeltelijk) les krijgt in het 
euskara. Zo ijvert de Baskische ouder
vereniging Ikas-bi voor tweetalig onder
wijs in het Franse staatsonderwijs. Daar 
zijn er enkele scholen die een tweetalig 
lessenpakket aanbieden. Het aantal leer
lingen dat zich inschreef voor die lessen 
steeg van 1933 vorig jaar tot 2200 leer
lingen dit jaar. In het vrij katholiek on
derwijs neemt de oudervereniging Euskal 

Haziak de verdediging van het Baskisch 

als onderwijstaal voor haar rekening. De 
tweetaligheid neemt ook daar toe met 
917 leerlingen bij het begin van dit 
schooljaar. 

De meest dynamische tak van het bas-
kischtalig onderwijs zijn echter de ika

stolas, zelfstandige Baskischtalige scho
len. Het aantal leerlingen steeg van 1530 
naar 1640 scholieren. Logistiek worden 
ze ondersteund door de oudervereniging 
Seaska. Op veel hulp van de Franse 
overheid hoeven ze nog steeds niet te 
rekenen. Daarom zijn het net deze 
schooltjes die op Vlaamse solidariteit 
kunnen rekenen. Dit jaar richt de hulp 
zich op het nieuwe schooltje van Mau-
leon, het centrum van de meest bedreigde 
Frans-Baskische provincie Soule/Zube-
roa. Naast de opbrengst van het feest zelf 
gaan de organisatoren op zoek naar 
"sponsoring" in de vorm van een drie
honderdtal Vlamingen die voor 1200 
frank aandeelhouder willen worden van 
de school. Voorlopig werden reeds voor 

iets meer dan 300.000 frank aandelen 
verkocht. Dat ligt nog onder het streef
doel van de 360.000 frank die door FLIK 
werd beloofd aan Seaska. Met uw steun 
lukt het wel. Bezieler achter dit initiatief 
is de Vlaamse priester Ludo Docx, die al 
meerdere jaren in Baskenland woont. 

Piet De Zaeger 

Feestavond 
Het Baskisch feest gaat door op 
zaterdagavond 8 november in de 
Ruiterfial van de Hemelhoeve te 
Brasschaat. Voor l<aarten (200 
frank) of een "aandeel" in de school 
(1200 frank) kan u storten op re
keningnummer 404-1040711-50 
met vermelding van het gewenste 
aantal kaarten of aandelen. 
Meer informatie: Paul Cautreets, 
Kleine Doomstraat 26 te Wilrijk 
(tel: 03/828.45.42) Of Walter Luy-
ten, Llersesteenw êg 236 te 2590 
Bertaar (tel.: 05/482.11.93). 

i."F>.Ji^8èAilSi!SiiMB... 

1 
De Standaard-journalist Cuy Tegenbos 
heeft nog niet lang geleden geschreven 
dat de Vlamingen te weinig acht slaan op 
Internationale ontwikkelingen. Hij deed 
dit naar aanleiding van heibel die het 
stemrecht voor EU-burgers kort vóór het 
parlementaire reces naar de herfst ver
schoof. Wij zijn het er nietmee eens dat 
de Vlamingen het opleggen van dat 
stemrecht aan zichzelf te wijten zouden 
hebben; ze zijn Immers als zodanig In de 
daartoe bevoegde Europese gremia niet 
aanwezig. 
Wij zijn het er we/mee eens dat zelfs de 
Vlaamsgezinden aan Belgische bijziend
heid lijden. Eén van de laatste waar
schuwingen die Frans Van der Eist zaliger 
na zijn terugtrekking uit het politieke 
leven uitte, luidde: „Europa wordt voor 
Vlaanderen een groter gevaar dan België 
ooit geweest Is." 

TE BINNENLANDS 
EN DUS TE LAAT 

De heibel rond het Europese stemrecht 
moge als voorbeeld dienen van de traag
heid en de te weinig Internationale blik 
van vele Vlaamse bewegers. 
Niet In juni 1997 hadden zij moeten 
mobiliseren, toen de Kamercommissie 
voor de grondwetsherziening er el zo na 
In slaagde, een FDFwetsvoorstel aan te 
nemen, ten overstaan van een uitdruk
kelijk steunende premier Dehaene. 
In december 1994 hadden zij moeten 
mobiliseren, toen de regering ons als 
enige waarborg tegen een Europees-

Reeds in 1982 
Franse overspoeling van Vlaams-Bra-
bantse gemeenteraden een lege schaal 
aanbood alleen gemeenten met 20% 
EU-Ingeschrevenen konden een uitzon
dering krijgen. Daar bleek geen enkele 
Vlaamse gemeente mee geholpen, wel 
een Waalse en een.,, Duitse, 
Ook vóór en na het Verdrag van Maas
tricht hadden zij moeten mobiliseren 
Voordien, om de Belgische regering en 
haar socialistische nederlandstallge mi
nistervan Buitenlandse Zaken, Frank Van 
den Broucke ertoe te brengen hun veto 
te gebruiken tegen dat voorgenomen 
stemrecht of tenminste om beperkende 
voorwaarden af te dwingen. 
Nadien, door herrie te schoppen omdat 
zij het niet gedaan hadden. 
Doch reeds in 1982 had de Vlaamse 
beweging kunnen onraad rulken en mo
biliseren. Inderdaad, In een officiële Eu
ropese publicatie van maart 1982 {„la 
libra circulation des personnes dans Ie 
Communauté Européenne") lezen wij 
dat gestreefd wordt naar „het recht om 
deel te nemen an de gemeenteraads
verkiezingen. 

HET BEGINT PAS 

Er staat ons nog meer van zulk fraais te 
wachten. Diezelfde brochure stelt In het 
vooruitzicht: een eenvormig paspoort 

voor alle EU-burgers, een univorme au
toplaat, „speciale rechten voor de on
derhorigen van de Europese Gemeen
schap" (dat gemeentelijk stemrecht Is er 
slechts een voorbeeld van) en het recht 
op verblijf In een andere EU-staat ook 
zonder er te werken. 
Doel van dit alles: „een Europese Iden
titeit scheppen en een gevoelen van 
solidariteit tussen de onderhorigen van 
de lidstaten doen ontstaan" of „te ver
sterken". 
Men bemerke wel: solidariteit en ge
meenschap tussen de onderhorigen de 
Individuelen dus, die de Europese Unie 
(toen nog „Europese Gemeenschap") 
bevolken; niet tussen de lidstaten, laat 
staan tussen de volkeren die er wonen, 
Over volkeren wordt in die hele pu
blicatie niet gerept Over enige bezorgd
heid om het handhaven van hun iden
titeit binnen een proces van Europese 
eenwording is vanzelfsprekend niets te 
lezen. 
Integendeel, Het weinige wat er in voor
komt over bv, de taal doet veronder
stellen dat de opstellers van de tekst taal 
als een hinderpaal voor de Europese 
eenwording beschouwen, ZIj waarschu
wen er uitdrukkelijk voor, de grondige 
kennis van de landstaal met te hanteren 
als een feitelijke vorm van ,,discrimi

natie". Want de Ingezetenen zouden het 
aldus veel te gemakkelijk hebben te
genover Inwijkelingen, Ze erkennen wel 
dat er gevallen bestaan waann om 
„practlsche redenen" grondige taalken
nis kan vereist worden maar dat moet 
toch telkens getoetst worden, „Taai
redenen mogen het grondrecht van vrij 
verkeer voor personen binnen de Ge
meenschap met ernstig beperken," 
Het handhaven van een - eventueel 
bedreigd - homogeen taalgebied als 
zodanig Is zeker geen ,,practlsche re
den". Het Is hoe dan ook ondergeschikt 
aan de Europese gelijkheldsregel en dus 
te veroordelen als,,discriminatie", 

GEEN EUROPA DER VOLKEREN 
Het zijn slechts enkele uitlatingen die aan 
het licht brengen hoezeer die hele Eu
ropese constructie haaks staat op onze 
volksnationale beginselen ZIJ streeft 
naar de vorming van Europese burgers, 
van een Europese natie, met naar sa
menwerking van Europese naties. Staten 
worden afgebroken, talen gedoogd, vol
keren als onbestaande behandeld. 
Het Is voor de Vlaamse beweging een 
zware opgave, daar tegenaan te bok
sen. 
Zij heeft het al zo moeilijk om de Vla
mingen te mobiliseren voor de bevei
liging van hun woongebied binnen Bel
gië, Toch wordt het hoog tijd, het zwaar
tepunt van haar aandacht naar Europa te 
verleggen 

Karel Jansegers 
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PARADISE ROAD 
Glen Close, Pauline Collins en Johanna ter Steege. Je wrijft je de 

ogen uit als je deze drie namen naast elkaar ziet staan. Zij spelen 

echter belangrijke rollen in het oorlogsdrama 'Paradise road', over 

een Japans gevangeniskamp voor vrouwen. Als je dacht dat je met 

de film en tv-serie 'A town like Alice' (naar het boek: Finale als 

voorspel, van Nevil Shute), of met de schitterende roman 'Be

zonken rood' van Jeroen Brouwers, alles al wist over deze 

oneervolle periode in de Japanse geschiedenis, heb je verkeerd 

gedacht. 

Dit verhaal heeft een vrouwenorkest als onderwerp. Het is waar 

gebeurd, en regisseur Bruce Beresford kwam op de idee om het neer 

NIEUWS IN DE BIOS 

te schrijven, na het bijwonen van een optreden van het Ne

derlandse Mallebabbe koor tijdens een tour door Australië. Het 

koor werkte volgens de originele partituren die in het Jappenkamp 

werden neergeschreven. Schitterende vertolkingen, emotie zonder 

te sentimenteel te worden, ongelooflijk mooie muziek. (***) 

HERCULES 
Recht uit de Griekse mythologie komt 'Hercules' de Walt Disney 

Studios binnengestapt. En net zoals Hercules zowat alles wint wat 

er te winnen valt, zal deze goedgemaakte tekenfilm de wereld van 

de kinderen en de volwassenen veroveren. Eindelijk weer eens een 

Disney die ook een volwassenenhart kan doen kloppen. Je moet de 

onvermijdelijke liedjes wel erbij nemen, en hier gaat de film wel 

wat mank, want componist Alan Menken (The Little Mermaid) 

heeft er zich iets te gemakkelijk vanaf gemaakt. Regisseurs John 

Musker en Ron Clements die reeds samenwerkten aan 'Mermaid' 

en 'Aladdin' kennen hun vak, en de stemmen zijn gewoon 

schitterend (dat geldt voor de Engelse versie in ieder geval). 

rvi) 
Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP » 

Leslie Nielsen en 

Prisctlla Presley in 

„The Naked Gun", 

zat. 1 november, 

VT4om21U.15. 

'^=-9 Boulevard: Journalist in Vlaanderen Ne
gen krantenjoumalisten vertellen over de (r)evolutte 
van hun beroep in de laatste decennia. Hun soms 
ongeloofwaardige verhalen worden geicruid met 
grappige, maar ook bedroevende details, zat. i nov.. 
TV2 om 20U.30 

Van Zaïre tot Congo Miei Deiceyser selec
teerde deze documentaire van France 3, waarin 
teruggetjllkt wordt op de recente geschiedenis van 
Zaïre/Congo. Met o.m. interviews met familieleden 
van Mobutu en Amerikaanse en Belgische zakenlui. 
zon. 2 nov., Vi2 om 2iu. 

^ * ^ Allve Op 13 oktober 1972 stort een char-
tervllegtuig, met aan boord de spelers van een 
rugbyploeg, boven het Andesgebergte neer. De over
levenden weten zich aanvankelijk te helpen met het 
proviand dat aan boord is, maar na acht dagen zijn zij 
door de voedselvoorraad heen. Amerikaanse ram
penfilm van Frank Marshall uit 199S met Ethan Hawke, 
Vincent Spano en Josh Hamilton. De beelden van het 
kannibalisme blijven ons gelukkig bespaard! Zon. 2 
nov.. Kanaal 2 om 2iu. 

Document: wil zi|n zo vroom, heer Do
cumentaire van André Van de Vijver en Hans Ceybels 
over de geschiedenis van de volksdevotie. Met o.m. 
aandacht voor de Heilig Bloed-processie in Brugge en 
de paardenprocessie In Hakendover. Maan. 3 nov.. 
TV2 om 20U.30 

4 t = l Sweet, Sweetbacics Baadasssss Song 
Amerikaanse radicale film uit 1971 waarin Meivin Van 
Peebles het gettoleven schetst en de blanken ge
nadeloos aanpakt. De fiim werd prompt gecensureerd 
maar was een weergaloos kassucces in de zwarte 
buurten, van Peebles tekende voor scenano, pro
ductie, regie, hoofdrol en muziek Eerder op de 
avond, om 21u.45, wordt een portret geschetst van 
deze markante man. Dins. 4 nov., Arte om 23u.05 

f̂e==î  Sterke verhalen Eerste aflevering van een 
12-delige flctieserie van en met Luk Wyns over merk
waardige, mysterieuze, soms angstaanjagende en 
soms grappige verhalen die iedereen wel eens hoort 
vertellen en die twee gemeenschappelijke kenmer
ken hebben: we weten niet goed wat ervan te denken 
en het zijn zonder uitzondering „sterke verhalen". 
Dond. 6 nov., TV1 om 22u. 

D Man tirouble Amerikaanse romantische ko
medie van Bob Rafelson uit 1993 met Jack Nicholson, 
Beverly D'Angelo en Ellen Barkin Een aan lager wal 
geraakte hondentrainer wordt verliefd op een ope
razangeres en spring in de bres voor haar zusje die een 
onthullend boek heeft geschreven over haar schat
rijke ex Vrij. 7 nov., TVi om 21U.25 

De Z(j)aak vermeire 
„De Duitsers zien het niet meer. Door alle 
overexposure op televisie zien ze niet 
meer hoe slecht hun voetbal wel is. De tv-
rechten zijn te hoog, de stations kunnen 
het zich niet meer veroorloven om ne
gatief te doen over de kwaliteit van het 
spel. Het is één complot. De hoogte
punten van een wedstrijd worden zo vaak 
herhaald tot de supporters vergeten zijn 
hoe slecht het was." ijan Mulder in 
Humo, 21 oktober 1997) 
„{...) want geld van de overheid - en dus 
van de belastingbetaler - moet zuinig, 
zorgvuldig en zindelijk worden besteed. 
Bij de BRTN hebben ze dat begrepen. De 
openbare omroep is niet bereid 20 tot 25 
miljoen frank per jaar te betalen voor de 
grimassen van een zogenaamde televi
siekomiek. Voor al wie nog in goede 
smaak gelooft, was de overstap van Jac
ques Vermeire naar de commerciële om
roep het beste nieuws van de week." 
{Mark Deweerdt in De Financieel-Eco

nomische Ttjd, 25 oktober 1997) 
Een verrassing was de overstap van Jac

ques Vermeire nam VTM niet. Verrassend 
was het wel dat het pas nu en niet enkele 
jaren eerder gebeurde. Verrassend was 
het ook dat het TV-journaal van de VRT 
er middels een erg sarcastisch - al zou de 
omschrijving 'laag' ook niet misplaatst 
zijn - stukje er ruime ruchtbaarheid aan 
gaf. VRT-directeur voor 'Televisie' Piet 

Van Roe kwam in hoogsteigen persoon 
vertellen waarom de VRT Vermeire naar 
de concurrentie had laten vertrekken. 
Vermeire vroeg 25 miljoen fr. loon per 
jaar voor een periode van 5 jaar. Daar
bovenop eiste hij dat de VRT voor een 
klein miljard programma's zou bestellen 
bij het productiehuis waarvan Vermeire 
aandeelhouder is. De VRT ging daar, 
terecht, niet op in. Omdat het mogelijk 
banen zou kosten bij de openbare om
roep, omdat een miljard - ook voor de 
VRT - heel veel geld is, omdat het niet zou 
getuigen van goed 'huisvaderschap' wan
neer men de eisen van Vermeire had 
ingewilligd. 

De hele zaak was goed voor weinig meer 
dan enkele vette krantenkoppen en dat 
valt dan weer te betreuren. Niet omdat 
Vermeire zo waardevol, belangrijk of on
vervangbaar is. Wel omdat de openbare 
omroep opnieuw verder uitgekleed 
wordt. En dat is geen goede zaak. Het 
weggaan van Vermeire zal het toch ai 
fragiele kijkersbestand van de VRT waar
schijnlijk verder doen afbrokkelen. Want 
men hoefde niet van Vermeire te houden 
om vast te stellen dat zijn aanwezigheid in 
programma's goed was voor enkele tien
duizenden kijkers extra. Dat heeft men 
ook bi) VTM gezien en daarom heeft men 

aan Medialaan 1 nog eens diep in de 
buidel getast. Hoelang men dat bij de 
coramerciëlen (ook VT4 speelt dit spel!) 
kan blijven doen, is een andere vraag. 
Bart Peeters, Birgit Van Mol, Chris Vanden 

Durpel, Rani De Coninck en alle andere, 
zij het mindere, zelfverklaarde goden 
schijnen bij hun nieuwe werkgever voor
lopig geen potten te breken. Dat zal, op 
zijn beurt, de VRT dan weer niet ontgaan 
zijn. 

De VRT heeft zich de jongste jaren hoe 
dan ook in een zeer moeilijke positie 
gemanoevreerd. Of, naargelang de bron, 
laten manoevreren. Met name met zijn 
'eerste' net, dat alle ingrediënten moet 
hebben van een commercieel familie
station, maar toch niet plat mag worden, 
zit het in de problemen. Gezellig, warm, 
breed, eenvoudig, ... én kwaliteitsvol. 
Gezien al die factoren niet objectief te 
beoordelen zijn, wordt gemakshalve te
ruggegrepen naar de kijkcijfers, zowat het 
enig mogelijk 'tastbare' materiaal. En 
daaruit blijkt dat de Reyerslaan het niet 
wint van de commerciële concurrentie, 
die in wezen dezelfde programma's - zij 
het iets smeuïger - brengt. De VRT is dan 
ook de 'verliezer' waarmee weinigen zich 
willen associëren. Het was overigens één 
van Vermeires argumenten om de VRT te 
verlaten. „Zoveel volk zien vertrekken, 
werkt op uw systeem." 
En op dat van de blijvers. Dat mensen als 

Jacques Vermeire kiest voor VTM. 
De VRT ging terectit niet in 

op zijn financiële eisen. 

Margriet Hermans, maar ook anderen, 
ondanks alle georganiseerde lekken over 
een overstap met het oog op een con
tractverbetering nog steeds bij de VRT 
zitten, zal wel niet helemaal toeval zijn. 
Wat de VRT nu nog in huis heeft, moet 
dan ook maar eens laten zien dat het nog 
over een winnaarsmentaliteit beschikt, 
dat het nog amusementsprogramma's kan 
maken die wel aangenaam, maar niet plat 
zijn. Dat het niet allemaal Herman Van 

Molles oiBart Depauws zijn, kan hen niet 
verweten worden. Dat het gros van het 
legertje VRT-vedetten zich zo stilaan lijkt 
te verzoenen met zijn tweederangsrol 
wel. 

Goed nieuws voor u! 
Medialaan 1, woensdag 22 oktober 1997, VTM 

Daisy Van Cauwenbergh, VTM's 
meest bekende liposuctie, ont
haalde Jacques Veriveire aan de 
receptie. Ze nam daarbij de woor
den 'blijde gebeurtenis', 'profi
ciat' en 'welkom' in de mond. 
Vermeire, van zijn kant, wond er 
weinig doekjes rond hij had de 
overstap gemaakt voor het geld. 
Dat zal hem by wat men gemeen
zaam omschrijft als 'het gewone 
volk' weinig sympathie opleveren. 
Datgene wat men wel eens met 
de woorden 'het gewone volk' 
pleegt aan te duiden, zou tn Ver
meires plaats exact hetzelfde ge
daan hebben. 

Daarna mocht Wendy Van Wanten 
in beeld komen aan de zijde van 
Jofinny Logan songfestivalwtn-
naar van beroep. „Hij zet hem ook 
in voor zijn fanitie." sprak Wendy, 
ons verder in het ongewisse la
tend over die hem'. Voorts maak

ten we kennis met Get Ready in 
zwembroek, Paola in het circus 
(het echte) en Marco Borsato in 
goede doen. Krisen Koen Wauters 
mochten hun nieuwe CD komen 
voorstellen en komen zingen over 
ze en waar ze allemaal gaat. 
Interessant werd het toen de fa
miliezender VTM zijn 'meisjes' op
voerde. De omroepsters behoor
den volgens de commentaar tot 
'Vlaanderens mooiste vrouwen' 
die 'konden charmeren'. Daarmee 
is - eindelijk - een einde gemaakt 
aan de fictie dat omroepsters in 
de eerste plaats intelligent en 
communicatievaardig moeten 
zijn, al wordt dat laatste hen in de 
mate van het mogelijke aange
leerd. En daarmee zijn we terug 
aan het begin van dit 'Goed 
Nieuws'-bericht. 

Krik 
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In 1930 stelde Jef Devos zich kandidaat 
voor de betrelcking van bestuurder van de 
stadsschool van leper. Hij kreeg de be
noeming niet. In De Volksmacht van 28 
september 1930, het blad van de Chris
telijke Arbeidersbeweging, verscheen een 
artikel waaruit maar weinig medelijden 
blijkt; „Had uwe kandidaat gehandeld 
zooals het zijn plicht was als onderdanig 
kind der kerk, dan zou hij gebleven zijn 
waar hij was en had hij nooit zijn huis
gezin aan ellende blootgesteld. Iemand 
die vrijwillig in een put springt, moet dan 
ook niet schreeuwen dat men hem wil 
verdrinken, Men is katholiek of men is 
het niet. Is men katholiek, dan aanvaardt 
men ook het gezag der Kerk en volgt men 
hare leiding; en wanneer een geloovige 
denkt verongelijkt te zijn door zijn on
middellijke geestelijke overheid, kan en 
mag hij beroep doen op het hoogste 
geestelijk gezag aan welker uitspraak hij 
zich bij voorbaat moet onderwerpen, 
welke die ook weze," 

LEERHANDELAAR 

Op 22 november 1930 kwam het geval-
Devos ook ter sprake in de gemeen
teraadszitting van Menen. De socialis
tische schepen Robert Detaevernier zei 
o.ra, het volgende: „Nooit zullen wij 
bijvoorbeeld de afstelling goedkeuren 
van een Devos, die, hoewel een eerste 
klasse leerkracht zijnde stipt in het uit
voeren van zijn ambt, toch wordt ge
broodroofd, omdat hij niet wilde tee
kenen van nooit geene nationalistische 
bladen meer te lezen noch dergelijke 
vergaderingen bij te wonen. Deze per
soon wordt bijgevolg gebroodroofd om 
zijne politieke overtuiging en dat stoot 
ons tegen de borst." 

Jef Devos was pas 32 jaar toen hij uit zijn 
onderwijsambt ontslagen werd. Op die 
leeftijd kan iemand nog een nieuwe loop
baan beginnen. Voor Devos was dit niet 
makkelijk. Hij begon een leerlooierij en 
leerhandel. Hij moest daarvoor zware 
investeringen doen en beschikte niet over 
de nodige geldmiddelen. Hij kon wel wat 
lenen bij ouders en vrienden, maar 
slaagde er niet altijd in om terug te 
betalen, wat de familie- en vrienden
relaties fel schaadde. 
Na zijn ontslag bleef Jef Devos actief in de 
Vlaams-nationalistische beweging, Hij 
ging spreken over zijn belevenissen en 
zette zich ook in voor het anti-mili-
tarisme. Hij sprak bijvoorbeeld ook bij de 
inhuldiging van het Vlaams Huis te 
Lauwe op 8 september 1929. 
In 1929 werd er te Menen in de Kort
rijkstraat nr. 41 een nieuw Vlaamsch Huis 

geopend. De officiële inhuldiging van dit 
Vlaams Huis met een nieuw gebouwde 
feestzaal gebeurde op 17 mei 1931. De 
sprekers waren Renaat Denolf, Joris van 

I n september 1929 diende Jef Devos zich niet meer 

te melden voor de eerste schooldag, zijn ontslag 

was onherroepelijk. Maar hoe verging het de 

gebroodroofde onderwijzer verder? Misschien kon hij 

in aanmerking komen voor een betrekking in een 

ander scholennet f Maar ook dat bleek ijdele hoop 

te zijn. 

^ VLAAMSE BEWEGING • 

Severen, Wies Moens, dr. August Borms 
en Jef Devos. Volgens een verslag in het 
dagblad De Schelde van 19 mei 1931 
trokken er voor de inhuldiging „dui
zenden betoogers" in een optocht door 
Menen. 

In de feestzaal werd „een mooi geën-
cadreerd portret van Jef Devos" verloot 
en werd een brochure over „het geval 
Devos" verkocht. 

GENTSE TIJD 

In 1933 werd m de famiHe Devos nog een 

zoontje Parcival geboren, dat na een 

zevental maanden stierf. 

Maar ondertussen ging het voor Devos 

opgepakt door een dienst van de ge
allieerde troepen en overgebracht naar 
een interneringskamp in Limburg. Daar 
ontsnapte hij en keerde naar West-Vlaan-
deren terug, waar hij „op den dool" 
raakte. Op 13 juni 1945 werd hij te 
Olsene bij Deinze „levenloos in de Leie 
aangetroffen". Devos was toen 47 jaar. 
De maanden mei en juni 1945 waren 
hachelijke tijden voor personen die ge
collaboreerd hadden of daarvan verdacht 
werden. Pleegde Devos in een vlaag van 
wanhoop zelfmoord? Verdronk hij per 
ongeluk? Of werd hij in de Leie gegooid? 
Niemand weet met zekerheid wat er 
precies gebeurd is. 

„Hoe Ik leven zal, 
weet Ik niet meer..." 

niet goed in de zaken. Zijn onervarenheid 
als zakenman en de economische crisis 
van de beginjaren '30 hadden voor gevolg 
dat hij in 1935 failliet ging. Hierop 
verhuisde heel de familie naar Gent. Een 
tijdperk in het leven van Devos was 
afgesloten. 

Uit de biografie geschreven na het fail-
Üssement - wellicht in 1935 - blijkt hoe 
diep hij in de put zat:, Ja, ik ben werkelijk 
ongelukkig. Ik was een geacht man, had 
een vrouw en vier kinderen en had ik geen 
weelde, ik kon leven en had een ideaal. 
Die vrouw en die kinderen heb ik nog en 
ook mijn ideaal, doch hoe ik leven zal, 
weet ik niet meer, ik weet niet eens hoe 
mijn gezin over enkele dagen eten zal." 
Hoe Jef Devos in Gent aan de kost kwam 
en in welke mate hij nog geëngageerd was 
in de Vlaamse Beweging is grotendeels 
onbekend. Navraag bij familieleden, met 
wie hij weinig of geen contact meer had, 
leverde weinig vaststaande gegevens op. 
Met zijn Vlaams-nationalistische vrien
den uit West-Vlaanderen had hij .alle 
banden verbroken. 

Hij zou het beroep van schoenmaker 
uitgeoefend hebben en zou ook een tijd 
les gegeven hebben in de English Club, 

een bekend taleninstituut in de Gentse 
Savaanstraat. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zou hij 
actief geweest zijn als werver van werk
lieden voor de Organisation Todt, een 
Duitse organisatie die o.m. in Frankrijk 
instond voor de bouw van de Atlan-
tikwall. Op die manier zou hij ook in 
Frankrijk als tolk werkzaam geweest 
zijn. 

OP DEN DOOL' 

Op het einde van de oorlog vluchtte Jef 

Devos naar Duitsland. Hij werd daar 

Wij weten niet hoe Jef Devos zich in de 
laatste jaren en maanden van zijn leven 
gevoeld heeft. Hij droomde van een vrij 
Vlaanderen en klaagde de onderdrukking 
van zijn volk door de Kerk en de nationale 
politiek aan. Hoe hij de onderdrukking 
door de Duitse bezetter inschatte, zullen 
wij nooit weten. Door het overlijden 
werd het dossier m.b.t. Jef Devos ge
seponeerd en werd er dus geen ver
oordeling uitgesproken. 
Zijn onstuimigheid en zijn afkeer voor elk 
compromis hebben ertoe geleid dat hij 
ontslagen werd uit zijn onderwijzers
ambt, alhoewel zijn vrienden hem af
geraden hadden het zover te laten komen. 
Als onderwijzer was hij geliefd door zijn 

Albert Westerlinck 

leerlingen en collega's. Als zakenman 
sloeg alles tegen. Jef Devos was een van 
de vele katholieken - zowel leken als 
priesters - die in de eerste helft van deze 
eeuw om hun Vlaams-nationalistische 
opinie „gekraakt" werden door de ho

gere clerus. Deze Vlaams-nationalisten 
ijverden voor de ontvoogding van hun 
volk en voor een of andere vorm van 
zelfbestuur. Aan hun eisen is al lang 
geheel of gedeeltelijk voldaan en nu vindt 
elke Vlaamse politicus datgene wat de 
nationalisten in de jaren '20 eisten dood
normaal; betere taalwetten, van hoog tot 
laag onderwijs in het Nederlands, zelf
bestuur door federalisme enz. 

POLITIEK-KLERIKALE MACHT 

Het ontslag dat aan Devos gegeven werd, 
werpt een smet op de geschiedenis van de 
Kerk in West-Vlaanderen, Niemand min
der dan Albert Westerlinck (1914-1984), 
priester en hoogleraar aan de Katholieke 
Universiteit van Leuven, heeft in felle 
bewoordingen de Kerk aangeklaagd; 
„Christus eerbiedigde de vrijheid van de 
mens. Later heeft de Rooms-katholieke 
Kerk eeuwenlang een machtsdrang ont
wikkeld die verschrikkelijk despostisch of 
ongehoord geraffineerd kon zijn, in elk 
geval een schande voor de mensheid. 
Hier, in ons kleine Vlaanderen, heeft die 
politiek-klerikale machtsdrang en gewe-
tensdrang bestaan vanaf de hergeboorte 
van ons volk: einde achttiende en begin 
negentiende eeuw. De goede, diepge
lovige Jan-Frans Willems was er een il
luster slachtoffer van. En als je alles 
meetelt uit onze geschiedenis, de Vlaamse 
Beweging, de Blauwvoeterie, de opkomst 
van het socialisme, de schoolstrijd, de 
opkomst van de christelijke democratie 
(Daens), de groei van het Vlaams na
tionalisme, de latere geestelijke vernieu
wingen in denken en hterauur, dan is deze 
gewetensdwang, die soms voor geen en
kel middel terugschrikte, een haast on
metelijke en afschuwelijke ramp voor 
gans Vlaanderen geweest en zeker ook 
voor het christendom in onze gewesten. 
Tienduizenden en nog eens tienduizen
den zielen zijn daaraan kapot gegaan. Ik 
heb er zelf velen zien kapot gaan. Ik ben 
de man niet om die geschiedenis te schrij
ven, ik ben er soms te ziek van geweest en 
denk er liever niet meer aan." 
Vanuit deze overweging moeten wij be
sluiten dat Jef Devos onrechtvaardig be
handeld werd en zeker niet verdiende van 
ontslagen te worden. 

Walter Deconinck 

Leven en dood 

van Jef Devos 

(Slot) 
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In mei 1995 was er hoop en waren de 
verwachtingen hoog gespannen. Er werd 
voor de eerste maal in Vlaanderen een 
eigen Vlaams parlement verkozen, de 
volgende generaties Vlaamse volksver
tegenwoordigers zouden onafhankelijk 
kunnen zijn van de federale regering; dus 
géén dubbele petjes meer. Ze zouden niet 
meer, zoals in het verleden, de éne keer 
moeten zetelen onder de Belgische eerste-
miniser en Belgische wetten moeten be
handelen, de andere keer onder een 
Vlaamse minister-president zich over de 
eigen Vlaamse problemen moeten bui
gen. Dat alles was verleden tijd! En dan 
stond nog ons eigen Vlaams parlements
gebouw vlak voor de voltooiing. De ver
wachtingen konden niet op. 
In dit parlement zetelen enkel Vlamingen 
(helaas meest „geografische" Vlamingen) 
en één Franstalige. Het zou onder de 
leiding van Van den Brande, de Vlaamse 
CVP-leeuw een eigen dynamiek kunnen 
ontwikkelen. 
Wat met de milieuboxen van Kelchter-

Heeft politiek nog 
een toekomst? 

mans? Hoe schendbaar zijn „onschend-
baren"? Wat met het herhaaldelijk te
rugfluiten van Van den Brande door baas-
boven-baasDehaene? 
Het samenlevingscontract werd op bevel 
van de partijbonzen, Van Peel en Tobback, 
gekelderd. Alle partijen waren het erover 
eens, maar een „alternatieve meerder
heid" is ontoelaatbaar. 
En de minimaliserende uitspraken over 
Vlaanderen van de voorzitter van het 
Vlaams parlement, Norbert De Batse-
lier?... op de Vlaamse feestdag! 
Hoeveel procent telt de meerderheid van 
CVP-SP in het Vlaams parlement? Toch 
géén 50%? En ze heeft de „meerderheid 
plus één"! 

De gesprekken over de Nieuwe Politieke 
Cultuur mislukten. Maar de ministers 
gaven elkaar, ei zo na, wel een prachtige 
wedde. 

Kris Van Dijck kan, na twee jaar werking 
als Vlaams volksvertegenwoordiger, een 

Kris Van DIJck 

Het partijbestuur deelt mee 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur 
van maandag 27 oktober jl werd volgende 
persmededeling verspreid 

STRIKTE INTERPRETATIE FACILITEITEN: 
POSITIEVE MAATRECEL 

De VU Is verheugd over de het besluit van de 
Vlaamse regering om voortaan de taalfa-
clllteiten zeer beperkt te Interpreteren. Zo 
benadrukt de Vlaamse regering eindelijk de 
echte bedoeling van de faciliteiten: de ge
legenheid geven aan de Franstallgen om zich 
tijdens een overgangspenode aan te passen 
aan het Vlaams karakter van hun gemeente, 
Zo was het bedoeld In 1963, maar zo hebben 
de Franstallgen In de Rand dat tot nu toe niet 
begrepen, We rekenen erop dat een con
sequente toepassing van dit besluit hen op 
andere gedachten brengt. 

OFFENSIEVE STRATECIE 
Tegelijk moet zo'n maatregel kaderen in een 
offensieve strategie van de Vlaamse regering 
voor de versterking van het Vlaams karakter 
van de Rand. De regering faalt als het gaat 
over de uitwerking van een visie en integraal 
plan voor de Rand. 
Men staat nog nergens met de uitvoering 
van Vlabinvest. De 150 miljoen die de 
Vlaamse regering bijkomend wil uittrekken 
voor Vlaams-Brabant volstaat met Met een 
schamele 150 miljoen, die dan nog ver
snipperd wordt uitgegeven, zal men de vol
ledige verfransing van de zuidelijke Rand niet 
kunnen tegengaan. 
De VU vraagt op dit punt reële inspanningen 
en dezelfde kordaatheid als diegene die men 
nu tentoonspreidt over de toepassing van de 
taalwetgeving. 

balans opmaken van het wel en wee. 
Hij heeft zélf enkele „voorstellen van 
decreet" ingediend, waarover hij kan 
vertellen welke kans die maken en welke 
weg ze moeten afleggen. 

En hij kan vooral véél vragen beant
woorden tijdens een gespreksavond op 
woensdag 26 november a.s. in het kel-
dercafé van de Warande te Turnhout om 
20u. 

OOST-VLAANDEREN 
ïo. 2 nov. ZOTTIOIM: Wandel

tocht. Vertrek om 14u. parklrtg De Muze. 
Tocht langs velzeke, Strijpen, Sint-coriks, 
Met bezoek aan Callo-Romeins museum. 
Org,:VU-Zottegem. 

vr. 7 nov. OOSTAKKIR: Cespreks-
avond met Paui van Grembergen over de 
noodzaak van een onaftiankelijk Vlaande
ren en de rol van de VU daarin. Om 20u. in 
Café de Spiegel, Oostakkerdorp 8. Org.: VU-
St,-Amandsberg/Oostakker. 

vr. 7 nov CENTBRUCCi: Voor
dracht: ,,Een misleide generatie; bestraf
fing van de jeugdkollaboratie tijens de re-
presssie" door Eva Kongs. Om 20u. in het 
Dienstencentrum Centbrugge, Braemkas-
teelstraat 45. Toegang kosteloos, org.: 
VOS-IJzerbedevaartwerkgroep Cent-
brugge-Ledeberg. 

Dl. 11 nov. CENT: 11 november-
herdenking Cent. Om 14u.30 samenkomst 
kerkhof Campo Santo, Verkortingstraat St.-
Amandsberg. I5u.30 eucharistieviering 
inde H. Amanduskerk. 16u.30 koffietafel In 
centrum Ten Berg, Halvemaanstraat. in
schrijving (200 fr.p.p.) door storting op rek. 
442-7000641-84 van VOS-Cent of tel. Dries 
De Mulder (09/222.71.56). Org.: VOS-IJ-
zerbedevaartwerkgroep Gentbrugge-Le-
deberg. 

Do. IS nov. AALST: Cespreksavond 
met Jan Caudron over,,Misbruiken in de 
geneeskunde". Om 20u. in de Trouwzaal, 
stadhuis, Grote Markt te Aalst, Vrije toe
gang. Org.: DF-Aalst. 

Zo. 16 nov. CtNT: Koud visbuffet. 
Om 12u. aperitief. Vanaf 13u. aanschuiven 
voor het buffet. Om 15u. volgt de be
kendmaking van de uitslag van de wan
delzoektocht. In de Basissschool Sint-Pau-
lus, Smidsestraat 76 te 9000 Cent. Deel
name buffet 495 fn, -I2j. 195 fr. (inschrij
ven vóór 7/11, rek.nr 068-2077640-24). 
Org.: vu-Gent-Centrum-Zuid i.s.m. Dr. 
Goossenaertskring. 

Vr. 21 nov. DIINZB: Affiches-ten
toonstelling. Opening en voordracht om 
19U.50 in de kelder van de Bibliotheek, 
Markt, Open op 21, 22 en 23 nov. org.: 
Rodenbachfónds-Coossenaertskrlng. 

vr. 29 nov. NiVILI: Optreden van 
troubadour Johan Vandenberghe. in zaai 
Kameleon te Nevele-l^ndegem, Gastspre
ker ts Chris Vandenbroeke. inkom 180 fr., 
wk ISO fr. Org,: Vlaamse vriendenkring 
croot-Nevete. Kaarten bij Hugo veriiaeghe 
(09/371,65.93), Olaf Evrard <09/371.94,26 
of Michel Roelants (09/571.62.68). 

WEST-VLAANDEREN 
ze. 2 nov. DiiRLiJK: Mosseifestljn 

(of koude schotel) met frietjes, vanaf 
11U.30 In D'iefte. Deelname: 4S0 fr. in
schrijven bij bestuursleden. Org,; VU-Deer-
iljk. 

zo. 2 nov. IZICIM: stadwandeling 
In Kortrük o.l.v. Tom en Nancy vansteen-
klste-Werbrouck. Org.: Wandeiclub Vlaams 
Huls. 

WO. s nov. iZieiM: V-ctub voor 
kinderen van 6 tot 12J, Het maken van een 
f0t0lliSt.V3n 13U.30 tot 16U.30 in De 3 
Gezellen, Mentenhoekstraat. Deelname; 
100 fr. Org.: Jeugddienst Vlanajo West-
Vlaanderen. 

Do. 6 nov. tiUCCl: Jan loonei 
over „België en het vorstenhuis". Om 20u. 
In De Gulden Spoor 't Zand 22 te Brugge. 
Org,: infomiativa. Bn niet op 20/ i i zoals 
eerst vermeld! 

Do. 6 nov. IZICIM: De Vlaamse 
onafhankelijkheid en de Belgische staats
schuld, door Johan Sauwens, Om 20u. in de 
Stedelijke Academie voor Muziek en 
Woord, Kruisstraat 15. Toegang 80 f r.; abo's 
gratis. Org.: VSVK. 

Vr. 7 nov. OOSTiNDE: Johan Sau
wens over de Vlaamse Staatshervorming. 
Om 20u. in De Vlasschaard, Oud Strijders
plein 5 te Stene/Oostende. Org.: vu-Croot-
Oostende i.s.m. VCLD. 

WO. 12 nov. ROESELARE: V Club 
voor kinderen van 6 tot 12j. Het maken van 
een adventskalender Van 13u.30 tot 
16U.30 in zaal 't Laag Plafond, Caaipers-
straat 2. Deelname 100 fr. Org.: Vlanajo 
West-Vlaanderen. 

WO. 12 nov. BRUGGE: Prof. John 
Everaert (RUG) over,,Vlaamse soldaten en 
matrozen in dienst van de Hollanders in 
Zuid-Oost-Azlé in de 17de eeuw". Om I5u, 
in de Magdalenazaal, Violierstraat 7. Na de 
activiteit is er koffie voor wie dit wenst. 
Org.: WVC-Brugge-Centrum. 

Do. 13 nov. IZECEM: Parijs-Brussel 
/ 1848-1914. Een cursus door lic. Patrick 
Monsieur in de reeks ,,Kunstzinnige vor
ming". Eerste les. Om 20u. In de Plan-
tijnzaal van de Stadsbibliotheek. Info: J. 
Bogaert (tel. 30.10.39) of E. Vandewalle 
(tel. 30.26,70). Org.: VSVK. 

WO. 19 nov. ROBSiLARE: V-ClUb 
voor kinderen van 6 tot 12J. Wolfestijn, van 
13U.30 tot 16U.30 in zaal 't Laag Plafond, 
Caaipersstraat 2, Deelname: 100 fr. Org.: 
Vlanjo West-Vlaanderen. 

Do. 20 nov. iZECEM: Parijs-Brussel 
/ 1848-1914. Een cursus door lic. Patrick 
Monsieur in de reeks ,,Kunstzinnige vor
ming". Tweede les. Om 20u. In de Plan-
tljnzaal van de Stadsbibliotheek, info: J. 
Bogaert (tel. 30.10.39) of E. Vandewalle 
(tel. 30.26.70). Org.: VSVK, 

WO. 26 nov. IZICIM; V-Club voor 
kinderen van 6 tot I2j. Het maken van een 
brievenhouder. van 13u.30 tot 16u.30 in De 
3 Gezellen, Mentenhoekstraat. Deelname: 
100 fr. Org.; Vlanajo West-Vlaanderen. 

WO. 26 nov. IRUOCI: Oiamontage 
door Oani«i Vangroenweghe over „Bewo
ners van het Afrikaanse evenaarswoud". 
Om 15U. in de Magdalenazaal, Viollerstraat 
7. Na de activiteit is er koffie voor wie dit 
wenst. Org.: WVC-Brugge-Centrum, 
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Torenwachtersprijs 
voor Ronald Ergo 

Zaterdag 15 november om I5u.30 
reikt de Dr. Jozef Coossenaertskring 
Centbrugge-Ledeberg de 10de To
renwachtersprijs uit aan kunstenaar 
Ronald Ergo uit de Gentse deelge
meente Oostakker 
Sedert 1985 gaat de Torenwachters
prijs jaarlijks (op 1993 en 1994 na) 
naar wie zich sociaal-cultureel ver
dienstelijk heeft gemaakt voor 
Vlaanderen en heeft bijgedragen tot 
de uitstraling van Vlaanderen in het 
buitenland. Ronald Ergo werd op 3 
februari 1936 geboren te Watervliet. 
Hij woont en werkt in Oostakker 
(Cent). Hij volgde Grafische Vorm
geving aan het Hoger Instituut voor 
Grafisch Onderijs (Higro) te Maria
kerke (Gent). Sedert 1963 is hij zelf
standig kunstenaar Hij schildert, te

kent, maakt grafiek en verzorgt bi
bliografische werken op ambachte
lijke wijze (o.a. i.s.m. J.L. De Belder, 
Jan D'Haese, Wies IVIoens, Michel 
Seuphor Wannes Van de Velde en 
Anton van Wilderode). Tijdens de 
overhandiging van de 10de Toren
wachtersprijs op 15 november ver
zorgt kunsthistoricus Karel Cassiman 
de gastrede. De harpiste Annelies 
Boots luistert de plechtigheid op. Tot 
slot biedt eresenator Oswald Van Oo-
teghem een receptie aan. De plech
tige uitreiking van de 10de Toren
wachtersprijs heeft plaats in de 
trouwzaal van het Dienstencentrum 
Gentbrugge, Braemkasteelstraat 29-
45,9050 Gentbrugge (Gent). De toe
gang is gratis. Iedereen is van harte 
welkom. 

Do. 27 nov. IZECEM:: Parijs-Brus-
sel /1848-1914. Een cursus door lic. Patrick 
Monsieur in de reeks ,,Kunstzinnige vor
ming". Derde les. Om 20u. in de Plantijnzaal 
van de Stadsbibliotheek, info: J. Bogaert 
(tel. 30.10.39) of E. Vandewalle (tel. 
30.26.70). Org.: VSVK. 

Za. 29 nov. IZECEM: Bezoek aan de 
tentoonstelling „Parijs-Brussel / 
1848_1914", om 14U.30 In het Gentse Mu
seum voor Schone Kunsten, info: J. Bo
gaert (30.10.39) of E. Vandewalle 
(30.26.70). Org.: VSVK. 

WO. 5 dec. IZECEM: V-Club VOOr 
kinderen van 6 tot 12j. Het maken van een 
spaarpot. Van 13u.30 tot 16u.30 in De 3 
Gezellen, Mentenhoekstraat. Deelname: 
100 fr. Org.: Vlanajo West-Vlaanderen. 

WO. 10 dec. ROESELARE: V-Club 
voor kinderen van 6 tot 12j. Kerstver-
siering. Van 13U.30 tot 16U.30 in zaait Laag 
Plafond. Caalpersstraat 2. Deelname: 100 
fr. Org.: Vlanajo West-Vlaanderen 

DO. 18 dec. BRUGGE: Nele Boc-
kaert over haar grootvader: Leon Etaut. Om 
i5u. in de Gulden Spoor 't Zand 22. Org. 
informativa. 

i VLAAMS-BRABANT 
Dl. 11 nov. DIEST: 11 november-

herdenking. Om 1lu. eucharistieviering in 
de parochiekerk Sint-Martha. Na de mis, 
feestmaal in de „Lamme Goedzak", Grote 
Markt 9. Statutaire vergadering om 15u. 
Deelneming 600 fr.p.p. Inschrijven vóór 
6/11 bij Paul Maes (013/31.24,93), André 
Peeters (013/31.14.86) of Maurits Sets 
,(013/31.23.66). Org.: Plaatselijk Uzerbe-
devaartkomltee Diest. 

Za. IS nov. GRIMBERGEN: VU-
Croot-Crimbergen nodigt iedereen van 
harte uit op zijn jaariijkse Kaas- en Wijn-
avond. Afspraak om 20u. in het boven-
taaltje van het Fenikshof. 

£a. 15 nov. NEDER-OVER-HEEM-
ESEK: Vlaamse Stoverij of Balletjes in To
matensaus. Van 18 tot 23u. in zaal Familia, 
Frans Vekemansstraat 131. Ook op 16/11 
van llu.30 tot 15u. Org.: VU-Heembeek-
P^utsaard-Haren. 

LIMBURG 
WO. S nov. HASSELT: VU-voorzitter 

Bert Anclaux spreekt over 'Kinderen van de 
hoop', zijn nieuwste boek. Meer info: tel. 
|011/23.70.36. In 'De Brouwerij', R. Poort
mansstraat 2,3500 Hasselt. Aanvang: 20u., 
i'ikom gratis. Org. VU-Hasselt. 

WO. 5 nov. TESSENOERLO: Bezoek 
fan het Ets-atelier van Reinilde Pais, Gras-
bos 22 te Molenstede. Om 19u. inschrijven 
en info bij FW-Tessenderio. 

vr. 14 nov. GENK: Debatavond 
i'viaanderen onafhankelijk? Ja, maar wat 
ïnet Brussel en onze financiën?' Sprekers: 

•iJohan Sauwens (Vlaams parlementslid), 
ifprans Crols (Trends) en Bernard Daelemans 
^(Meervoud). Om 20u. in Zaal 2 van het 
Cultureel centrum van Genk. Org. VUJO-
j-imburg i.s.m. VCLO. Meer info: Frank lls-
broux (011/23.54.99) of Romain Martin 
1014/41.05.56). 

ANTWERPEN 
' Vr. 7 nov. MORTSEL: Jaariijkse quiz 

van FW-Mortsel o.l.v. Bob Bolssens. Om 
20u. in zaal Atrium (Hof Van Rieth). Deel
name: 100 fr.p.p. 

za. 8 nov. WOMMELGEM: Hobby-
tentoonstelling met actieve medewerking 
van oude ambacht-beoefenaars, van I3u. 
tot 18U.30 in zaal Familia, A. Mortelmans-
straat. Inkom gratis. Ook op zondag 9/11 
van 11 tot I8u. Org.: K.K. Jan Puimège. 
info: Sonja Herbosch-Maldoy (353.68.94), 

Zo. 9 nov. MORISEL: Wandeling. 
Vertrek om 14u. aan het Morstels gemeen
tehuis met de wagen richting Zandhoven. 
Om 14U.30 start wandeling Hof Van Lier-
repad (± 2u.). ingekorte wandeling (± 
lu.30). Info: Miei Croes (449.12.20). Org.: 
VU-Mortsel. 

Zo. 9 nov. MORTSEL: ParijsBrussel 
/ 1848-1914. Een cursus door lic. Patrick 
Monsieur in de reeks „Kunstzinnige vor
ming". Eerste les. Om 20u. in de Plan
tijnzaal van de Stadsbibliotheek, info: J. 
Bogaert (tel. 30.10.39) of E. Vandewalle 
(tel. 30.26.70). org.: VSVK. 

WO. 12 nov. BERCHEM: Bezoek aan 
de tentoonstelling ,,Brussel-parijs" te 
Gent. Afspraak om 9u.15 aan Berchem-
station voor de trein van 9u.27. leder 
neemt eigen ticket. Inkomkaarten (200 fr -
max. 20 pers.) te verkrijgen bij de voor
zitster (321.73.60). Org.: FVV-Berchem. 

WO. 19 nov. BERCHEM: Dr Hugo 
Stuer over „Humor in de geneeskunde". 
Om 20u. Plaats Informeren bij voorzitster 
(321.73.60). Org.: FW-Berchem. 

Ma. 24 nov. MECHELEN: Opvoe
ring musical „De Witte ". Om 20u. in MMT, 
Hanswijkstraat 63. Plaatselijk VU-bestuurs-
lid en hoofdacteur Roger Van Dijck speelt 
pastcrorMunte. Ook op 26/11 om I5u. info: 
015/24.80.86. ReservatieS: 015/42.25.44. 

WO. 26 nov. TURNHOUT: Kris Van 
Dijck spreekt voor Vlaamse Kring Turnhout 
In Keldercafé om 20u. over „Heeft politiek 
nog een toekomst. Org.:Vlaamse Kring 
Turnhout i.s.m. VCLD. 

Vr. 28 nov. BERCHEM: Kwrs van 
Vlaamse Kring Berchem. O.l.v. Bob Bolsens. 
Om 20u. in Cultureel Centrum Berchem, 
Driekoningenstraat 126. Deelname 100 fr. 
p.p., ploegen van max. 6 pers. inschrijven 
bij Thea Van Celder (321.19.86) tot 25/11. 

WO. 3 dec. WOMMELGEM: Voor
dracht „Sinterklaas, meer dan een kin
dervriend". Om 20u. in de Bibliotheek, 
Wekomstrraat 32. Inkomt 50fr, Org.: KK Jan 
Puimège. 

Za. 13 dec. WOMMELGEM: Kerst
markt op de Kerkplaats te Wommeigem 
met levende kerststal door K.K. Jan Pui
mège. 

Vr. 19 dec. MECHELEN: Irma Lap-
lasse-avond. Om 20u. in zaal Diependael, 't 
Plein 1 (Zoutwerf) te Mechelen. M.m.v. 
Hugo Andries, Angela Laplasse en Herman 
Waegemans. Deuren I9u,30. Org.: Gul-
densporenkomitee Mechelen. 

vr. 19 dec. WOMMELGEM: Kerst-
zangavond i.s.m. Oekraïns kwintet „Lou-
bisjok". Om 20u. in home St.Jozef, Kal-
lement l . Org.: KK. Jan Puimège. 

Herent herdenkt 
ooriogsbroederpaar 

Te Herent leefde een „broederpaar" ver
gelijkbaar met de gebroeders Van Raem-
donck: de gebroeders Massant. Deze jon
gens, Edward (Tildonk, 8 januari 1893) 
m Arthur (Tildonk, 17 september 1901) 
sneuvelden allebei te Moorslede op 14 
oktober 1918 als soldaten van het 12de 
Linie-regiment. 

Ze werden er begraven op 300 m ten 
zuiden van heuvel nr. 48 en 50 m ten 
oosten van dezelfde heuvel. Want niets 
anders was nog te bekennen in dat ver
woeste gewest... Hun graven werden 
later vernield door een obus-inslag. Zij 
werden vermoedelijk bijgezet in het Graf 
van de Onbekende Soldaat op het grote 
soldatenkerkhof van Houthulst. 
De oudste, Edward, diende volgens zijn 
militaire documenten van 12 juli 1915 tot 
16 januari 1916 in de achterhoede, ver
moedelijk in opleiding. Van 17 januari 
1916 tot 14 oktober 1918 vocht hij aan 
het front tot hij sneuvelde. Hij verwierf 4 
frontstrepen en het Oorlogskruis met 
Palmen (K.B. van 14 april 1920). De 
jongste, Arthur, heeft blijkbaar, volgens 
zijn militaire documenten zijn geboor
tejaar vervalst door 1899 i.p.v 1901 op te 
geven om in dienst te kunnen gaan. Hij 
begon eraan op 5 mei 1918, slechts 16 
jaar oud. Vermoedelijk bereikte hij via 
Nederland en Groot-Brittannië het Ij
zerfront, zoals zovelen voor hem. Hij 
wilde bij zijn broer zijn. Van 5 mei 1918 
tot 24 september 1918 kreeg hij opleiding 
achter het front. Op 25 september 1918 
deelde men hem in het 12de Linie-re
giment, waar ook zijn broer Edward 
streed. Hij sneuvelde reeds op 14 ok
tober, amper 20 dagen aan het front en 
net 17 jaar oud... Hij kreeg achteraf 
hiervoor het Oorlogskruis met Palmen en 
werd Ridder in de Orde van Leopold IL 
Zij waren zonen van Antoon Massant 
(Tildonk, 6 mei 1866) en Joanna Papen 
("Kampenhout, 3 juli 1870), gehuwd te 
Kampenhout op 22 oktober 1890. Uit dit 
huwelijk werden 7 kinderen geboren: 

- Edward (Tildonk, 8 januari 1893 -
fMoorslede, 14 oktober 1918) 

- Jozef (Tildonk, 12 januari 1894 -
fTildonk, 22 april 1894) 

- Catharina (Tildonk,, 2 maart 1895 - f 

?) 

- Juliaan (Tildonk, 24 februari 1898 - f 

?) 
-Arthur (Tildonk, 17 september 1901 -
fMoorslede 14 oktober 1918) 
- Bernardina (Tildonk, 17 augustus 1905 
-1 Herent 27 maart 1922) 
- Petrus Frans (Tildonk, 25 december 
1912 - tHerent 9 jum 1928). 
Temidden die 1ste WO op 19 juni 1916 
vestigde hun moeder, Joanna Papen zich 
als gezinshoofd (vanuit Tildonk) te He
rent op de „Keyberg", samen met haar 
kinderen Bernardina en Petrus Frans en 
haar schoondochter Zulma Mistiaen 
("Klerken 22 februari 1891), te Dam-
prémy gehuwd op 20 december 1913 met 
Frans Massant (°?) en kleinzoon Jan Mas
sant ("Damprémy, 29 juni 1913). 

HERDENKING 
Moeder Massant, Joanna Papen, ver
huisde op 27 november 1918 naar de 
Winkselsesteenweg 4, waar haar man 
haar vervoegde op 10 mei 1919. 
Ter herdenking van de Gebroeders Mas
sant, ook al waren zij oorspronkelijk uit 
Tildonk afkomstig, wijzigde de gemeente 
Herent in 1930 de vroegere naam Don
kerstraat in Gebr. Massantstraat. 
Burgemeester Willy Knijpers wil de 11 
Novemberviering te Herent haar oor
spronkelijke betekenis teruggeven: de 
vrede her (=opnieuw) denken! Dit ge
beurt middels volgende manifestaties. 
Op zaterdag 8 november '97 opent de 
Gebroeders Van Raemdonktentoonstel-
ling in het CC De Wildeman; aan de 
Vredespoort (Roeselberg) laat de Jon-
gerengemeenteraad een „vredesduiven"-
vlucht op. En in de Warotzaal (Winksele) 
gaat een vredeszangavond met het Ha-

genkoor en Contrarie door. 

Marcel Piot 

Het Soldaten-
kerkhof van 
Houthuist. 
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Ons e-mailadres 

reclactie@vpiti.be 
Ons weekblad is ook via e-mail bereikbaar. Hebt u 
vragen, wilt u iets kwijt (een iezersbrief of een opinie, 
een mededeling voor de activiteitenkalender, enz...) 

Alles kan op ons eiectronisch adres: redac-
tie@vprtl.be. 

Kostuums 
naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden 

inWU? 

Bel dan vandaag nog naar 

Karin De Wandeleer 
op het nummer 02/481.78,60 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

12 

TEGELS 
Karel Van den Berghe BVBA 

Gentsesteenweg 377 
9300 Aalst 

• 1.000 soorten in voorraad 

Tel.: 053/70.06.64 
Fax: 053/77.81.05 

verdeler van: Sphinx, VENIS, Porcelanosa, Gazzini, KOS
MOS, Rodal, FARO, Villeroy & Boch, enz... enz.. 

D E REUS IN TEGELS 

De iceizerclown 
De keizer van het verlies is een 
theatermonoloog van Jan Fabre 
uit 1996, die hij dit jaar herneemt. 
De auteur regisseert Dirl< Roof-
thooft in een voorsteliing die te-
geiijl< een nieuwe, zachtere Fabre 
toont en toch aile l<enmerl<en van 
ouder werl< behoudt of er ten
minste naar verwijst. Fabre begon 
op het einde van dejaren zeventig 
met stul<l<en die opvielen door 
extreem geweld, eindeloze her
halingen en speelduren van zeven 
uur en meer. Het was de tijd dat 
Anna-Theresa de Muntschouw
burg nog niet had ingenomen en 
dat een heftige Jan Decorte Sha
kespeare en Heiner Muller naar zijn 
gebroken hand zette. 
Fabre confronteert het publiek 
met een clown tussen zijn at
tributen. Deze gerokte keizer van 
het verlies heeft alles achter zich 
gelaten. Zijn enige houvast is zijn 
kracht om te weigeren. Voort
durend wil hij vergeefs het ver
achte publiek aan het lachen 
brengen, vraagt hij aandacht en 
erkenning. De kunstenaar balan
ceert voortdurend tussen schnk-
barende ernst en grove kolder. 
Zijn trukendoos is oneindig, maar 
ook zeer doorzichtig. Hij bezweert 
zijn publiek dat hij steeds opnieuw 
kan beginnen. Geen moeite is 
hem te veel. Maar na een half uur 
jongleren ligt het fraaie decor be
zaaid met gebroken borden en 
stapt hij uit zijn stijve smoking Net 
als de ontoelaatbaar geketende 
uil op de achtergrond, kan ook 
deze man zich niet ontdoen van 
zijn boeien Dan maar zijn blote lijf 

omgord met knellende elastieken. 
Alle pijn is beter dan het besef dat 
we nooit zullen vliegen. 
De tekst die de auteur Dirk Roof-
thooft in de mond legt, blinkt 
zeker niet uit door extreme hel
derheid. Beeldend kunstenaar Jan 
Fabre liet altijd al eerder de beel
den dan de mensen helder spre
ken. Roofthooft dan weer heeft 
een reputatie moeilijke tot on
speelbaar geachte teksten tot le
ven te wekken. Hij deed dit al 
schitterend met het cryptische 
Kopriaad var\ Stefan Hertmans en 
in dit stuk herhaalt hij die kracht
patserij feilloos, in een kleine twee 
uur balt Roofthooft alle kracht van 
een gehavend man samen tot een 
schreeuw die lang nagalmt. 

Redmond 
CS» De keizer van het verlies. Jan 

Fabre, tekst en regie. Nog op 31 
okt. Stadsschouwburg Sint-Ni-
klaas; 6 nov. De Warande Turn
hout; 8 nov. Schouwburg Kort
rijk; 13 nov. De Velinx Tongeren 
en 25 nov. Stadsschouwburg Leu
ven. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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De Boekenbeurs te Antwerpen is nog steeds 
de omvangrijkste culturele manifestatie in 
Vlaanderen. Tienduizenden titels zullen 
evenveel kopers en lezers vinden, kinderen 
zullen voor het eerst een boek in de handen 
voelen, een kaft mooi vinden en letters 
spellen. Auteurs zullen kennis maken met 
hun lezers en ze plezieren met een hand
tekening, lezers zullen hun lievelingsauteurs 
opzoeken en misschien zelfs een foto van 
hem/haar mee naar huis nemen. Tijdens een 
van de vele manifestaties zullen lezers naar 
auteurs luisteren en omgekeerd. Kortom, 
de Boekenbeurs zal weer een feest zijn. Dit 
jaar wordt het plaatje kleurrijk opgehoogd 
door de aanwezigheid van Zuid-Afrika en 
dat is, om het met de woorden van de 
ambassadrice van dat land te zeggen: „een 
heerlijke gedachte"! Want dit land brengt 
niet alleen zijn taaiverwantschap met de 
Nederlanden mee, maar ook aspecten van 
zijn rijke culturele verscheidenheid. 
Deze boekenkatern bevat enige nuttige 
informatie over de Boekenbeurs en een 
selectie van manifestaties, maar ook een 
resem recensies van nieuwe boeken die de 
voorbije maanden het licht zagen. De re

dactie wenst alle WIJ-lezers een fijne boe

kenweek! 

EVEN PRAKTISCH 

•, • De 61 ste Boekenbeurs voor Vlaanderen 
in het Bouwcentrum, Jan van Rijswijcklaan, 
te Antwerpen loopt van vrijdag 31 oktober 
tot en met dinsdagl 1 november 1997. Elke 
dag van 10 tot 18 uur en op donderdag 6 
november zelfs tot 22 uur. 
fe Op meer dan 140 stands van uitgevers, 
boekhandels en importeurs worden ca. 
60.000 titels tentoongesteld. De beschik
bare ruimte in het Bouwcentrum, ongeveer 
18.000 m ,̂ wordt benut. Dagelijks vindt er 
een uitgebreid animatieprogramma plaats 
in de zalen Erasmus, Architectura, Themis 
en Retorica. Op verschillende stands sig
neren auteurs hun werk. Waar en wanneer 
een auteur aanwezig is wordt langs in-
fostands en infopanelen meegedeeld. Een 
overzicht van het animatieprogramma 
wordt per dag op de beurs aangeboden. 
M De Bond van Grote en Jonge Gezinnen 
en het Cref i Vlaamse Jeugddienst verzorgen 
een kinderopvang (stand 241, zaal 2) en het 
Jeugdatelier (stand 413, zaal 4) zijn ge-

Bergen 
leesplezier 

op de 
Boekenbeurs. 

Van 31 oktober t.e.m. I I november 
in het Bouwcentrum Antwerpen. 
Elke dag open van IO tot 18 uur. 
Op donderdag 6 november tot 22 uur. 

B O E K E N B E U RS - 9 7 
t3» oktober - 11 november 19973 

Zuid-Afrika 
op de Boeicenbeurs 

> B O E K E N > 

opend van 31 oktober t/m 2 november en 
van 8 t/m 11 november, telkens van 10 tot 
12u.30 en van 14 tot 17u. Op woensdag 5 
november enkel van 14 tot 17u. 
ï Rond het thema Zuid-Afrika worden 
verschillende tentoonstellingen georgani
seerd: „Santam Children's Art Exhibitions" 
is een reizende tentoonstelling met kin
dertekeningen uit de hele wereld (Zaal 
Architectura). In zaal Retorica is een ex
positie van illustraties van Zuid-Afrikaanse 
jeugdboeken te bezichtigen. Verder een 
selectie aan jeugdboeken uit Zuid-Afrika bij 
stand 320 en alle informatie over (toe
ristisch) Zuid-Afrika op stand 321. Ten 
slotte is er ook nog een fototentoonstelling 
met werk van Paul van Wouwe. De beste 
Kinder- en Jeugdboeken staan uitgestald op 
stand 328. Op stand 212 zijn foto's te zien 
van Vlaamse foto-amateurs. 

UIT HET GROTE AANBOD 

^1 Uit het grote aanbod van manifestaties 
puurden wij volgende hoogstandjes. (In 
vetjes de naam van de zaal waar het ge
beuren zich afspeelt). 

31 OKTOBER 

Retorica 
llu.: Het Nieuwe Zuid-Afrika. Panelge-
sprek met Mathews Phosa, premier van 
Mpumalanga, Jan Heukelom (Zuid-Afri-
kakenner) en journalist Sus van Elzen. 
12u.-14u.: Opening tentoonstelHng Zuid-
Afrikaanse kinderboekillustraties. 

2 NOVEMBER 

Erasmus 
13u. Martin Coenen spreekt met Breyten 
Breytenbach over zijn relatie met Zuid-
Afrika. Na het gesprek leest Breytenbach uit 
eigen werk. 
Architectura 

13u. De Witte Mars, een jaar later. Paul 
Marchal over Op zoek naar Art en Eefje, 

waarin hij de opmerkelijkste zaken op
schreef die hij in zijn zoektocht naar An en 
Eefje tegenkwam. Aangevuld met feiten die 
destijds de kranten niet haalden. 
14u. In Van Antigone tot Dolly snijdt 
Etienne Ve'rmeersch enkele hete poHtieke 
hangijzers aan als abortus, euthanasie, die
renmishandeling, de voortschrijdende mi-
heuverloedering, het doldraaien van het 
kapitalistisch systeem, het klonen van mens 
en dier en de maatschappelijke gevolgen 
van dit alles. 

6 NOVEMBER 

Retorica 
20u.: Panelgesprek met o.a. Ludo Abicht, 
Bart Brinckman, Johan Leman, Georgi Ver-
beeck en Hans De Witte (moderator) over 
het negationisme, naar aanleiding van De 

verdwenen gaskamers van Georgi Verbeeck. 
De holocaust-ond^enning heeft een debat 

op gang gebracht, waarbij twee principes in 

het geding zijn: de herinnering aan de 

gruweldaden en de vrijheid van menings

uiting. Het fenomeen wordt belicht, uit

gelegd en verklaard. 

8 NOVEMBER 

Erasmus 
Themadag Zuid -Afrika 
llu.-12u.30: Babel: de taaidiversiteit van 
Zuid-Afrika. In het eerste deel komen de 
Khoisantalen, het Afrikaans en zijn va
riëteiten aan bod. Het tweede luik handelt 
over de inheemse talen. 
13u.30-15u.: Zin en onzin van officiële 
elftaligheid: van officiële twee- naar of
ficiële elftaligheid. 

16u.-17u.30: Over de toekomst van het 
Afrikaans. Welke rol speelt het Afrikaans in 
het nieuwe Zuid-Afrika? 
Architectura 

16u.: Toon Hermans leest voor uit eigen 
werk. 
Themis 

14u.: Voorlezing van Zuid-Afrikaanse po
ëzie in het Nederiands en in het Zuid-
Afrikaans. 

15u.: De dichters Lut de Block en Gwy 
Mandelinck worden ondervraagd door 
Jooris van Hulle. 

9 NOVEMBER 

Erasmus 
13u. Waarom wordt bijna alleen Afri
kaanse- en Engelstalige Zuid-Afrikaanse li
teratuur vertaald? Is er, ondanks de ver
scheidenheid van talen, sprake van één 
Zuid-Afrikaanse Üteratuur? Debat. 
14u.: De Zuid-Afrikaanse dichter en ver
taler Daniël Hugo delen het podium met 
J.P Rawie. Ze dragen zowel vertaalde als 
originele poëzie voor. 
Themis 

14u.: Wat is er van de Sport? Gesprek met 
o.a. Jan Wauters, auteur van Tong uit de 

mond en Frank van Laeken, auteur van Het 

Blunderboek van het Belgisch voethal. 

Retorica 

15u.: Luc Huyse over De mensen van het 

recht, een blik achter de schermen van het 
recht. In cijfers en tabellen, maar ook in 
kritische beschouwingen over de vaak ge
spannen verhouding tussen juristen en sa
menleving. 

11 NOVEMBER 

Erasmus 
llu. Louis de Lentdecker over Wan L.D.L. 

tot Louis de Lentdecker. Memoires. 

15u.: Optreden van Bram Vermeulen (mét 
piano), die onlangs de Nederlandse ca
baretprijs won met zijn nieuwe theater
programma Polonaise. Hij zijn tebten uit 
zijn liedboek Onvolledig Were, waarvoor 
Bram Vermeulen alle teksten selecteerde die 
hij ooit van muziek voorzag. Sommige 
haalden nooit het podium. 
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M et het overlijden van Frans Verleyen verloor 

Vlaanderen één van zijn meest gewaardeerde 

opiniemakers. 'Hemel en aarde in de Wetstraat' 

werd zijn laatste boek. 

Lachende 
senatoren na 

de 
veridezingen. 

'Hemel en 
aarde In de 
Wetstraat' 

geeft helaas 
minder reden 

tot lachen. 

Frans 
verleyen 

schreef een 
somber boek. 

Hopelijk 
wordt 

minstens een 
deel van zUn 

politiek 
testament 

uitgevoerd. 

14 

Er is weer eens een boek uit met een 
VU'er op de omslag, een lachende nog 
wel. Hij heet/öK Looms en bevindt zich, 
korte tijd na de verkiezingen van 1995, in 
het select gezelschap van de enkele grote 
politieke 'kanonnen' zoals Louis Tob

back, }ean-Luc Dehaene en Guy Ver-

hofstadt. Allen zijn ze op de gevoelige 
plaat vastgelegd door Filip Claus, huis-
fotograaf van De Morgen. Wie dat dag
blad geregeld doorneemt weet dat het 
meer dan bijzondere aandacht schenkt 
aan de foto's. Het vijftigtal portretten van 
politici - de meest bekende politieke 
figuren passeren in dit boek de revue -
zeggen vrijwel zonder uitzondering iets 
over hun functie, hun dada's, hun per
soonlijkheid. Herman De Croo die, met 
Michelbeke op de achtergrond, zijn paard 
zadelt, Norbert De Batselier in de ruw
bouw van het Vlaams parlement, Bert 

Anciaux in een Chiro-uniformpje, Filip 

Dewinter in een 'wie van de drie'-foto 
met twee zwarte medemensen op de 
tram. Allen zijn ze voor eeuwig vast
gelegd. In het voorwoord van het boek 
wordt ingegaan op het gegeven dat foto's 
erin slagen een honderdste van een se
conde voor eeuwig vast te leggen. „Wat te 
bekijken valt, is de dag na de geboorte 
reeds een optisch fossiel, zonder voor
geschiedenis of nasleep." 

LEUVENSE WAFELS 
Het spijtige overlijden van Frans Verleyen 
wil dat ook zijn bijdragen in het boek -
een gebundelde, iets meer uitgewerkte 
verzameling van een aantal ideeën uit zijn 
'Woord Vooraf' - versteend zijn. Ze 
kunnen nooit meer veranderd, bijge
schaafd of herroepen worden. Zoals de 
tekst er nu staat, zal hij voor eeuwig 
blijven staan. En dat is niet voor iedereen 
een even prettige gedachte. In wat Ver-
leyens politiek testament is geworden, 
rekent hij op een ongemeen harde, maar 
nooit gemene manier af met 'de macht' en 
vooral de wijze waarop daarmee wordt 
omgesprongen. Vooral Dehaene en Tob
back moeten het - zoals hun beider par
tijen - ontgelden. „Een premier als De
haene timmert elk schandaal haastig dicht 
met dat ruwe, hem berucht makende 
aplomb en, zoals de televisie ons leerde, 
met het gebruik van ongewoon veel 
krachtwoorden tijdens zi|n dagelijks 
werk. (...) De heersende antipolitieke 
stemming krijgt op die manier geen vat op 
Dehaene, aangezien hij suggereert zelf die 
antipolitiek te belichamen. Dat is een 
sluw gekozen maar voor de democra
tische cultuur gevaarlijk pad waarop niet 

alleen Dehaene loopt. Men wordt bijna 
weemoedig bij het overschouwen van de 
afstand tussen het ware gelaat van de 
sociaal-democratische overheidsmacht 
en het argeloze geloof van het volk. Voor 
Louis Tobback klinkt dat misschien als 
een oneliner, een op sensatie beluste 
bewering. Helaas is hij niet langer de man 
om daar kritiek op te hebben. Hijzelf 
spreekt bijna geen andere taal meer dan 
die van de gevatte dooddoener, een pro
cédé waarmee hij de kleine bange kiezer 
weet te plezieren maar dat zijn grote 
intellectuele begaafdheid onder de ko
renmaat zet. Hij moet eindelijk eens gaan 
leren die grote Leuvense wafel van hem te 
houden." (blz. 55-56) En nog feller: „Het 

Verleyen lange tijd een niet verholen 
bewondering had. Verleyen heeft het over 
de perspectieven die 'Zaal F' bood - met 
o.a. een regeling in de Vlaams-Waalse 
kwestie, maar die door de regeerpartijen 
'vakkundig' de nek werden omgedraaid. 
Wat overblijft is wat geritsel in de marge. 
En gesprekken die niet gebeuren van volk 
tot volk. „In een dergelijke leegte" 
schrijft Verleyen „kwam een van de meest 
begaafde en gevoeÜge Vlaams-nationale 
politici aan het einde van zijn loopbaan: 
in de verkapte dienst van een per definitie 
ondankbare Belgische CVP/PS-regering, 
die zoals steeds haar tijd wil duren en dat 
slechts kan door de bevolking gedurende 
diezelfde tijd te misleiden of, minder erg, 
aan de praat te houden. Iets waaraan 
Hugo Schiltz, ondanks zijn wanhopig 
intelligente uiteenzettingen, enkele jaren 
meewerkte. (...) Het vreemde is: waarom 
bleef een man met dan toch een zekere zin 

Wat van waarde is. 
moet schooien 

Dehaene-systeem (en dus ook dat van zijn 
partij) zuigt werkelijk alles leeg: de uitslag 
van de verkiezingen, de waarheid, de 
waardigheid en de doodgewone schoon
heid van het begrip 'samen-leving'." (blz. 
60) 

SCHlLTf 
Maar, zo stelt Verleyen ook vast, in feite 
kan noch Dehaene, noch Tobback on
danks al hun arrogantie echt iets ver
weten worden. Want als de oppositie na 
een lange strijd de macht in handen neemt 
dan blijft er van al die ideologische dis
cussies niets meer over. Meer nog: de 
nieuwe machthebbers hanteren dezelfde 
methoden als hun voorgangers, tot diepe 
afkeer van hun kiespubliek. Deze vast
stelling leidt hem ook naar Hugo Schiltz, 

pas 70 geworden en politicus waarvoor 

voor grandezza als hij dat doen? (...) 
Maar het probleem van Schiltz - en van 
allen die, godbetert, nog na hem zullen 
komen - bestond erin dat hij ongewapend 
moest onderhandelen met een tegenstan
der die op ieder ogenblik de pin uit de 
handgranaat kon trekken. Om het even 
welke Vlaamse eis - de onnozelste eerst -
kan in dit land slechts worden ingewilligd 
met instemming van de Franstalige te
genstrever bij wie hij moet worden af
gedwongen. Politiek gesproken is dat een 
absurde positie, die overigens de eeuwige 
glimlach en de bon-mots van de PS-
leiding helpt verklaren." (blz. 119) 
Schiltz' tragiek lag er volgens Verleyen in 
dat hij wilde blijven vasthouden aan het 
volksnationalisme en aan de sociale so
lidariteit. „Op die solidariteit beroepen 
de Waalse federalisten zich voortdurend. 

Frans Verleyen maakt zich in zijn laatste boelc zorgen om de manieren van 
de macht. 

en daarin schuilt hun stilaan verachtelijke 

dubbelzinnigheid." (blz. 121) 

ZORGEN 
Doorheen de uitgave maakt Verleyen zich 
ook zorgen over de jachtige gang van het 
leven, over de vetbetaalde, maar door 
niemand gekende, overheidsambtenaren, 
over de niet verkozen, maar wel in
vloedrijke drukkingsgroepen, over de 
lobbyisten, over de mediocriteit van de 
meeste 'intellectuelen' en politici. Een 
uitzondering maakt hij voor Paul Van 

Grembergen, die hij als redenaar in een 
adem noemt met zowaar Churchill, Spaak 

en Cook 

Verleyen ziet geen toekomst weggelegd 
met en voor de CVP, de SP, Agalev en het 
Vlaams Blok. Hij steekt zijn sympathie en 
geloof in Guy Verhofstadt dan weer niet 
onder stoelen en banken en heeft over de 
VU... een gunstig vooroordeel. Hij doet 
wel wat meewarig over 'Bertje' - 'de niet 
buitengewoon heldere maar zeer min
zame Clouseau van het hedendaagse po
litieke flamingantisme annex Brusselse 
welzijnswerk' - maar geeft aan de hele VU 
minstens het voordeel van de twijfel. 
„Het zou wel eens kunnen dat de 
Vlaamse Volksunie een van de eerste 
kleine partijen in Europa is die door het -
misschien onbewust - heropvissen van 
Proudhon een antwoord probeert te vin
den op heel wat onloochenbare vertwij
feling in de post-moderne samenleving. 
(...) Maar de missionaire oogst waarop de 
Volksunie hoopt, moet worden gewon
nen uit plantgoed dat in de bodem van de 
Wetstraat en haar achtertuinen voorlopig 
niet kan gedijen. Erger nog is wat Hugo 
Claus in een gedicht schreef: 'Alles wat 
van waarde is, moet schooien.'" 
'Hemel en aarde in de Wetstraat' is een 
erg donker boek geworden. Het is slechts 
door de zeker niet middelmatige stijl van 
fotograaf én journalist dat het aangenaam 
om lezen is. Verleyen slaat en zalft - b.v. 
ook in het bijzonder beminnelijke portret 
van Herman De Croo, waardoor je hem 
haast een vertederende dorpsgek zou 
gaan vinden - spreekt met kennis van 
zaken en typeert dankzij een groot op
merkingsvermogen de samenleving op 
een bijzonder rake manier. Het is om 
meerdere redenen te betreuren dat Frans 
Verleyen er niet meer is. In de eerste 
plaats omdat het Knack terug onder de 
andere bladen zal brengen, maar zeer 
zeker ook omdat we hem over tien jaar 
graag nog eens gelezen hadden. Het valt 
hoe dan ook te hopen dat er tegen die tijd 
een gedeelte van zijn politiek testament 
zal zijn uitgevoerd. 

(gv) 
c» Hemel en aarde in de Wetstraat. Frans 

Verleyen & Filip Claus. Uitg. Lannoo 
-Tielt. 1997.121 blz. 695 fr. 
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n de recentste uitgave van de reeks Brusselse 

Thema's wordt een wetenschappelijk licht 

op de migrantenkwestie geworpen. Het beleid staat 

daarbij centraal. Een verkenning. 

Via de uitgaven Taal en sociale intergratie, 

sinds 1993 omgevormd tot "Brusselse 

Thema's" voert het VUB-centrum voor de 
interdisciplinaire studie van Brussel on
derzoek naar de historische evolutie van 
de taalproblematiek in en rond Brussel. 
De jongste uitgave is evenwel aan de 
Brusselse migrantenpolitiek gewijd. 
In een overzichtelijk en bevattelijke in
leiding schets Els Deslé een historisch 
overzicht van het migrantenprobleem. 
De auteur herinnert eraan dat de naar 
België aangetrokken "gastarbeiders" lou
ter als productiefartoren aanzien werden. 
„Dat het ook mensen waren met eigen 
verwachtingen, plannen en ambities werd 
gemakshalve over het hoofd gezien. Van 
enige opvang was aanvankelijk nauwe
lijks sprake en al helemaal niet van de 
kant van de Belgische staat. Zelfs het 
vertrouwd maken met één van de na
tionale talen werd van overheidswege 
niet nodig geacht." 

Eind jaren 1960 kwam daartegen protest, 
vanuit progressieve (vakbonds)middens 
die als gevolg van de economische re
cessie aan de oplaaiende arbeidsstrijd de 
sociale achteruitsstelling van de inwij-
keling koppelden. De nieuwe sociale be
wegingen, op hun beurt, kwamen op voor 
de emancipatie van specifieke groepen als 
jongeren, vrouwen én gastarbeiders. Pas 
eind jaren 1970 trokken de actievoerders 
de aandacht van enkele beleidsverant
woordelijken met banden met de chris
telijke arbeidersbeweging. „Nadat Vic 

Anciaux (VU) in 1978 de stilte had door
broken, schreef Rika Steyaert (CVP) in 
1981 het eerste uitgewerkte voorstel voor 
een ondertussen Vlaams gecoördineerd 
migrantenbeleid." 

DOEMSCENARIO 

Subsidies van de overheid leidden tot de 
oprichting van "onthaalstructuren" en op 
een door welzijnswerkers uitgevoerd be
leid dat zich op "probleemwijken" en 
onderscheiden "doelgroepen" concen
treerde. Terwijl in de jaren 1980 een neo
liberaal offensief werd ingezet en de 
immigratiestop werd afgekondigd, zou 
precies deze "categorische" benadering -
zo beweert Deslé - nefaste gevolgen heb
ben. Het ontkoppelen van de "arbei-
dersstrijd" van de "migrantenstrijd" en het 
daardoor benaderen van migranten als 
aparte categorie plaatste hen „als col
lectiviteit buiten de reguliere samenleving 
waar ze als schietschijf kon gaan dienen 
voor allerlei soorten ontevredenen." Ex
treem-rechts wist het populaire onge
noegen te kanaliseren en electoraal uit te 
buiten, waardoor de nieuwe sociale be
wegingen zich nu op het bestrijden van dit 
"nieuwe fenomeen" gingen toeleggen. 
Eerder dan te ijveren voor meer rechten 
voor migranten. 

Gelukkig waren er de in Vlaanderen i 
erkende begeleidingsdiensten (1994) die « 
om een "ernstig migrantenbeleid" riepen. 
Toch was het vooral het "doemscenario" -
vrees voor zowel explosieve migranten
opstanden als de opmars van Vlaams Blok 
- dat de beleidsmakers overtuigde het 
"maatschappelijk probleem" eindelijk ten 
gronde aan te pakken. De door alle 
democratische partijen aanvaarde "tover-

grantenbeleid. Hij heeft de Vlaamse ogen 
ook op Brussel gericht." 
Er zijn binnen Brussel merkbare ver
schillen tussen het Nederlandstalig en 
Franstahg migrantenbeleid. De Fransta-
ligen werken vanuit het gemeentelijk ni
veau. Omdat de Vlamingen daar nau-

Migranten in Brussei 
formule" werd het "integratiebeleid". Els 
Deslé is niet opgezet met de wijze waarop 
politici en - ook progressieve - intel
lectuelen "het integratiebeleid in de mul
ticulturele samenleving" opvatten. In 
feite, zo stelt de auteur, voldoet deze 
aanpak noch aan de verzuchtingen van 
migranten, noch aan dat deel van de 
autochtone bevolking dat de aanhang van 
extreem-rechts dreigt te versterken. 
Beide bevolkingsgroepen willen immers 
meer rechten, een degelijk inkomen en 
een waardige toekomst. Zoals eind jaren 
1970 werd vooropgesteld, is er ander
maal een eisenplatform noodzakelijk dat 
„vertrekt vanuit de rechten van diegenen, 
Belgen en migranten, die door de huidige 
politiek van herstructureringen steeds na
drukkelijker naar de rand van de sa
menleving worden verdrongen." 

BRUSSEL 

Dat er een beleidsverschil bestaat tussen 
Vlaanderen en Brussel moge niettemin 
duidelijk zijn. In Vlaanderen wil men met 
integratie vooral de potentiële kiezers van 
het Vlaams Blok "geruststellen". In Brus
sel richt men zich eerder tot de (mi-
granten)jongeren die overtuigd moeten 
worden „dat ze met helemaal aan hun lot 
worden overgelaten." 
Op omstandige wijze gaat Kristel Van-

denbrande in op „de ingewikkelde struc
tuur van de Vlaamse initiatieven binnen 
het Brussels migrantenbeleid." Het werk 
van Vic Anciaux terzake krijgt heel wat 
aandacht. Hij vertrekt net als de anderen 
vanuit het integratiebegmsel, maar ver
wijst expliciet naar het feit dat „integratie 
niet alleen een taak van de anderen is, 
maar ook van ons." Dat heeft natuurlijk 
vandoen met de weinig benijdenswaar
dige positie van de Vlamingen in de 
hoofdstad die niet kunnen nalaten zich 
tot de allochtonen te richten. De Brus
selse Vlaming "; dar ook de leidraad 
doorheen het Brussel* migrantenbeleid 
dat Anciaux in gang zette en waarop hi) 
een blijvende Impact verwierf Meer nog. 
„Het feit dat V Anciaux in 1978 de stilte 
doorbrak i»; zeer belangrijk geweest voor 
de verdere ontwikkeling van het mi-

welijks vertegenwoordigd zijn, stippelt de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie 

(VGC) een migrantenbeleid uit. Dat be
leid imphceert tevens een sociaal of al
gemeen stadsbeleid. Want de Vlaams-
Brusselse integratiecentra richten hun 
aandacht op de herwaardering van ver
loederde wijken. Daarbij verenigt de 
VGC, zoals het hoort, mensen van ver
schillende afkomst en nationaliteit. Rond 
de herwaardering van wijken werken 
Vlamingen en migranten samen. Daarin 
onderscheiden de Vlaamse Brusselaars 

zich zowel van de Vlamingen als de 
Franstahgen, ook al zijn de migranten nog 
te weinig in de Vlaams-Brusselse inter-
gratiecentra vertegenwoordigd. 
Iets anders zijn de zogenaamde "zelf
organisaties" of "migrantenorganisaties". 
Via deze instellingen wordt de "eigen 
culturele identiteit" benadrukt en gesti
muleerd. Daarmee onderschrijven de 
Vlamingen de Angelsaksische visie en dit 
in tegenstelling tot de door de Frans-
taligen toegepaste Latijnse visie. Binnen 
de Franse gemeenschap gelden maatre
gelen en regelgeving ook voor migranten, 
maar zelden of nooit enkel voor mi
granten. "La francité" liep en loopt nim
mer warm voor de autonomie van so
ciologische, laat staan numerieke min
derheidsgroepen. 

(evdc) 

c& Brusselse Thema's. Migrantenpolitiek 

in Brussel. Els Deslé, Alain Meynen en 

Kristel Vandenbrande. VUBPRESS-

Brussel. 1997. 278 blz. 695 fr. 

VIc Anciaux 
brak In 1978 
het 
stilzwijgen 

rond het 

migranten

beleid 
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Wat doe Je eraan? 
Aan wetenschappelijke belangstelling voor 
thema's als racisme en rechts-extremisme 
ontbreekt het niet. Al te vaak, echter, blijft de 
band met de praktijk uit. Een ploeg we
tenschappers en terrein werkers boog zich 
over de beleidsmatige en praktische bestrij
ding van racisme en rechts-extremisme. Het 
resultaat Is een omvattend boek met bij
dragen vanuit diverse wetenschappelijke dis
ciplines Daarin halen hoogdravende theo
rieën en omvattende onderzoeksbevindingen 
nog te vaak de bovenhand. De bijdrage "Ra
cismebestrijding voorbij moraliserende afkeu
ring of ideologische verschoning" van Didler 
Pollefeytvormt daar een uitzondering op. 
Terecht merkt de auteur op dat het bijzonder 
moeilijk is met racisten in discussie te gaan. Ze 
houden er immers een ethisch perfect slui
tend verhaal op na met goed gelokaliseerde 
en erg mobiliserende tegenstellingen als "ei
gen volk eerst' versus "vreemdeling". Racis
tische beweegredenen worden daarbij ont
kent, wat zich laat vertalen in de uitdrukking 
„Ik ben geen racist, maar..". Extreem-rechtse 
partijen hebben dit mechanisme goed be
grepen en bergen daarom, maar ook om 
strategische redenen, de handshoenen op 
terwijl ze er alles aan doen om ,,zoveel mo
gelijk in een redelijke, nette en geweldloze 
opsmuk te verschijnen." 
Wat doe je daaraan? Het ongeoorloofd ka
rakter van racisme in vraag blijven stellen. 
,Mensen zijn In confrontatie met racistische 
uitdrukkingen soms te tolerant, of beter, te 

weinig moedig." Dat betekent niet dat een 
louter moraliserende of steeds beter wetende 
toon enige zoden aan de dijk brengt Lo
venswaardiger is het erkennen en oplossen 
van frustraties en angsten die aan de basis van 
het racisme liggen. „We mogen het racisme 
verwerpen, maar nooit de mensen die tot 
racisme komen. De ontmoeting met de 
vreemdeling heeft een problematische kant. 
in het racistisch discours worden soms punten 
vernomen die voor mensen een echte be
kommernis en een begrijpelijke dreiging vor
men. Democratische partijen moeten dan 
ook geen schrik hebben om belangrijke aan
dachtspunten als veiligheid, wanorde en ver
vuilde steden van de ondemocratische par
tijen af te pakken." 

De auteur haalt zwaar uit naar sommige anti
racistische bewegingen die als een soort te
genreactie het vreemde principieel de hemel 
in prijzen en standpunten van de vreemdeling 
vanelf tot intrinsiek waardevol verheffen. 
„Ook aan het vreemde moet de vraag gesteld 
worden of het op menselijkheid bedacht is, of 
het openheid laat voor groei, communicatie 
en steeds meer menselijkheid." 

(evdc) 

o» BestrUding van racisme en rechts-ex
tremisme. Wetenschappeilike bijdra
gen aan het maatschappelijk debat. 
Hand De Witte (red.), uitg. Acco-Leu-
ven/Amersfoort. 1997. 222 blz. 795 
fr. 
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CRIMINAUSi H et boek Homo Criminalis is gebaseerd op de 

licentiaatsverhandeling van Donald Weber uit 

1989. Aangevuld met later opzoekingswerk geeft het 

op overzichtelijke en gestructureerde wijze de 

geschiedenis van het Belgisch strafrecht weer. 

B O E K E N 

De sociaal-historicus gaat Donald Weber 
gaat in zijn boek Homo Criminalis op zoek 
naar de dieperliggende oorzaken en de 
parlementaire oorsprong van de aanval die 
tussen 1830 en 1940 door tal van emi
nente parlementsleden als Jules Le Jeune, 
Henri Carton de Wiart en Emile Van-
dervelde werd ingezet als een positivis
tische reactie op het oude strafrecht. De 
tegenstelling tussen het klassieke straf
wetboek en de door positivistische in
vloeden tot stand gekomen bijzondere 
strafwetten zoals de Wet-Lejeune (voor
waardelijke vrijlating en veroordeling) en 
de Wet op de Kinderbescherming, zorgen 
volgens Weber dan ook voor een on
werkbare situatie. In zijn besluit za! de 
auteur zelfs radicaal pleiten voor de af
schaffing van de Wet-Le Jeune. 

VAN KLASSIEK MENSBEELD... 

Het Belgisch strafwetboek dateert van 
1867 en werd vooral geïnspireerd door de 
principes van de Verlichting en van de 
Franse Revolutie. Het is dus in de eerste 
plaats een 'klassiek' strafwetboek geba
seerd op het klassieke mensbeeld. De mens 
is een vrij en rationeel denkend wezen en 
dit heeft als consequentie dat een over
treding van de strafwet ook een bewuste 
daad was. Het was als het ware het 
resultaat van een goed overwogen 'kosten-
batenanalyse'. Een ander belangrijk klas
siek principe stelde dat de hoeveelheid 
leed dat bij een misdrijf werd toegebracht 
perfect meetbaar diende te zijn. Dit ver
taalde zich ook in het gevangeniswezen. 
Onder Ducpétiaux, die toch evolueerde in 
de hoogbloei van het klassiek strafrechts-
denken, kende het gevangeniswezen dan 
ook enkele ingrijpende wijzigingen. Waar 
ten tijde van Vilain XFV de resocialiserende 

functie van arbeid een centrale rol speelde 
verdween die nu op de achtergrond ten 
voordele van moraliserende actie. De func
tie van de vrijheidsstraf was in zijn visie 
vooral afschrikking en verbetering van de 
delinquent. Meditatie, godsdienstige en 
morele opvoeding waren dan ook sleu
telwoorden in Ducpétiaux' visie. 

...TOT HOMO CRIMINALIS 

Vanuit de positivistische school ontstond 

nadien een groeiende aandacht voor de 

persoon van de delinquent. De verdienste 

van deze school was dat zij overduidelijk 
brak met het klassieke mensbeeld, ze ver
viel daarentegen in het andere uiterste: de 
mens werd beschouwd als een gedeter
mineerd wezen. Parallel met het gewij
zigde mensbeeld verschoof ook de aan
dacht van de objectieve zwaarwichtigheid 
van het misdrijf naar de persoonlijkheid 
van de delinquent. Deze twee totaal uit
eenlopende visies werden o.a. door 
Adolphe Prins in de Union Internationale 

de Droit Pénale bij elkaar gebracht. Prins 
trachtte een ondeding te maken van het 
determinisme van de positivistische school 
en de abstracte wilsvrijheid van het klas
sieke denken. Dit resulteerde uiteindelijk 
in een neo-klassieke benadering waar de 
straf een driedubbele functie kreeg: ver-

Om die redenen houdt de auteur dan ook 
een pleidooi om een einde te maken aan de 
hybride repressie die het gevolg is van deze 
tegenstellingen. Het huidige strafrecht 
vormt volgens Weber teveel een mix van 
onverzoenbare criminaliseringsstrate
gieën. En aangezien de herziening van het 
strafwetboek in de parlementaire vergeet
boek is beland lijkt het dan ook aan
gewezen om de meer dan een eeuw oude 

"Wet-Lejeune af te schaffen. De auteur is 
immers van mening dat de voorwaar
delijke veroordeling en vrijlating hun le
gitimiteit verloren hebben. Daarnaast pleit 
hij er ook voor om het toepassingsveld van 
het strafrecht danig in te perken omdat een 
aantal maatschappelijke praktijken nu één
maal niet in het strafrecht thuishoort, los 

Een eeuw strafrecht 
gelding, afschrikking én resocialisatie. Deze 
nieuwe stroming kreeg vele namen: po
sitivisme, sociaal verweer, neo-classicisme, 
ecclectisme enz. Het sociaal verweer is 
wellicht de bekendste. Dit sociaal verweer 
was gebaseerd op een nieuw concept: de 
sociale gevaarlijkheid. Het was de graad 
van sociale gevaarlijkheid die als criterium 
zou gebruikt worden. Weber gebruikt in 
zijn boek voor de oude strafrechtelijke 
doctrines dan ook de term objectivisme 
tegenover subjectivisme voor de nieuwe 
doctrines. Objectivisme verwijst naar de 
min of meer samenhangende klassieke 
theoriën, in zoverre deze het mensbeeld 
van de vrije burger hanteren. Daarte
genover spreekt hij over subjectivisme 
waarmee hij verwijst naar de positivis
tische en sociaal verweeropvattingen, in 
zoverre zij teruggaan op het medische 
mensbeeld van de gedegenereerde homo 

criminalis. 

AFSCHAFFING WET-LE JEUNE 

Centrale stelling die de auteur doorheen 
het boek hanteert is dat men in de Bel
gische strafwetgeving, zoals we die van
daag de dag nog altijd kennen, gecon
fronteerd wordt met enerzijds het straf
wetboek, daterend uit 1867, en volledig 
gebaseerd op het objectivisme en ander
zijds de reeks van bijzondere strafwetten 
die er onder invloed van het subjectivisme 
zijn gekomen. Het gaat hier dan meer-
bepaald over de Wet op de voorwaar
delijke vrijlating en voorwaardelijke ver
oordeling van 1888 (Jules Le Jeune), de 
wet op de Kinderbescherming van 1912 
(Henri Carton de Wiart) en de wet tot 
bescherming van de maatschappij tegen 
abnormalen en gewoontemisdadigers van 
1930 (Emile Vandervelde). Deze wetten 
werden nadien in de jaren 1964-65 her- i 
zien. Toch bleef daarnaast ook het oude | 
klassieke strafwetboek bestaan. ^ 

van de vraag of de regerende meerderheid 
daar al dan niet gelukkig mee is. 
Met het kiezen voor de afschaffing van de 
Wet-Le Jeune grijpt de auteur resoluut 
terug naar het morele project dat achter 
het oude strafwetboek schuil ging, en 
waarvan hij oordeelt dat het te gemakkelijk 

werd opgegeven ten gunste van het 'me
disch model'. Dit is dan ook een radicale 
oplossing die ingegeven lijkt te zijn door de 
voorliefde van de auteur voor het 'klas
sieke morele project'. In dezelfde rede

nering zou men immers evengoed kunnen 
pleiten om het 'klassieke strafwetboek' 
volledig te herschrijven en aan te passen 
aan de subjectivistische principes van be
paalde bijzondere strafwetten. 

VIJFDE WIEL? 

Met de stelling dat het toepassingsveld van 
het strafrecht beperkt moet blijven kunnen 
we makkelijker akkoord gaan. De staat 
heeft de jongste jaren immers gezorgd 
voor een dusdanige toename van straf
baarstellingen dat ook dit kwantitatief 
gegeven op zich als een oorzaak kan 
beschouwd worden van de problemen 
waar ons rechtssysteem vandaag mee te 
maken heeft. En hoewel de gebeurte-
nisssen van het voorbije jaar misschien nog 
géén paleisrevolutie hebben ontketend 
hebben ze er toch toe bijgedragen dat het 
budget voor Justitie danig werd verhoogd. 
Dat was ook nodig want Justitie heeft te 
lang als vijfde wiel aan de regeringswagen 
gehangen. Dat een dergelijke stiefmoe
derlijke behandeling voor zo'n belangrijk 
departement op lange termijn fataal kan 
zijn voor het vertrouwen in het gerecht en 
in de democratie heeft men de voorbije 
maanden dan ook meermaals kunnen vast
stellen. Kristof Luypaert 
c» Homo Criminalis, Belgische parle

mentsleden over misdaad en strafrecht, 

1830-1840. Donald Weber. Uitg. VUB-

press, 595 fr. 

Stapels 
leesplezier 

in de 
boekhandel. 

De nieuwste boeken nu in uw boekhandel. 
En in " H e t Boek In Vlaanderen", de ideale 
inspirat iebron voor uw eindejaarsaankopen. 
Gratis bij aankoop vanaf 600 frank.Vraag ernaar. 
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In Aalst waar Daensistisch erfgoed ook 
andere partijen dan de Vlaams-nationale 
heeft bevrucht - had ik herhaaldelijk 
vriendschappelijk contact met commu
nisten en oud-communisten. Zonder hun 
opvattingen te delen waardeerde ik hun 
inzet, hun vasthoudendheid en - bij som
migen onder hen - hun overtuigde 
Vlaamsgezindheid. De namen van en
kelen onder hen vind ik terug in het boek 
De laatste communisten van BRTN-jour-
nalist Ivan Ollevier. Zo de terloopse 
vermelding van Jef Robbrecht uit Hof-
stade. Ik herinner me hem uit de vijftiger 
jaren als een reeds grijsgeworden mi
litant, in alle weer en wind bij de fa-
briekspoorten op de Tragel, met onder de 
snelbinder van zijn fiets een stapel pam
fletten oiRode Vanen. Mijn resprect voor 
hem was een beetje dat van een vakgenot. 
Want ook voor ons in de jonge Volksunie 
betekende militeren toen goeddeels het 
straat- en leurwerk. 

WORTELS 

Over militanten, zoals Jef Robbrecht, 
maar ook over de Spanjestrijders, de 
verzetslui, de stakingsleiders, de perma
nenten, de beroepsrevolutionairen, de 
intellectuelen, de kunstenaars uit de com
munistische partij in Vlaanderen gaat het 
boek van Ollevier. Hij bevroeg een der
tigtal (oud-)communisten. Hoe hebben 
zij de deemstering van hun partij ervaren, 
het verdwijnen van de Sovjet-Unie? Hoe 
geraakten zij in de ban van het Stalinisme. 
Wat leerden zij uit de mislukking van het 
experiment met het „reëel bestaand so-

De gebroken 
droom 

ciaiisme" ? Hoe was hun geloof bestand 
tegen Praag, de Muur of de Goelag? Het 
antwoord op die vragen noopt velen 
onder hen tot een inventaris van een 
leven en een inzet die achterhaald zijn 
door de historische ontwikkeling. Is het 
allemaal vergeefs geweest? En wat smeult 
er nog onder de as van het verleden? 
Het vlotte, zeer leesbare boek van Ivan 
Ollevier - meer geschreven vanuit de 
invalshoek van de journalist dan van de 
historicus - is een boeiend overzicht en 
een eerste balans van bijna tachtig jaar 
communisme in Vlaanderen. De auteur 
herinnert er trouwens aan, dat de eerste 
wortels ervan wel degelijk in Vlaanderen 
lagen. Het waren flaminganten en oud-
activisten die in 1919 bij de Antwerpse 
wieg stonden van de eerste Commu
nistische Bond. In 1928 echter, na de 
uitschakeling van de strekking War van 
Overstraeten, kwam de KP onder Sta-
linistisch-franstalige dominantie. Het 
werd toen wachten tot na de helft van de 
dertiger jaren om met Jef van Extergem 
opnieuw een Vlaams geluid te vernemen. 
Bij de door Ollevier bevraagde (ex-) com
munisten zijn er alvast een paar, die zich 
actief inzetten voor het manifest Cop-
pieters-De Batselier. 

Over enkele duistere hoofdstukken in de 
geschiedenis van de KP tracht Ollevier 
enig licht te laten schijnen. Zo waren er in 
1960 intense contacten met Loemoemba, 
wiens Kongolese verkiezingscampagne 
vanuit de Stalingradlaan werd gestuurd. 
Het vele geld, waarover de KP beschikte, 
kwam voor een deeltje rechtstreeks uit de 

Sovjet-Unie naar de Rode Vaan en de 
Drapeau Rouge, in de vorm van abon
nementen. Het grootste deel vloeide 
langs ingewikkelde handelskanalen van
uit Moskou en Oost-Europa via o.m. het 
bedrijf Tracosa. Hoe dan ook: de KP 
beschikte uiteindelijk over een indruk
wekkend patrimonium van onroerend 
goed. 

NESTWARMTE 

Een deel van de door Ollevier bevraagde 
(ex-)communisten verliet de partij reeds 
vóór de val van de Muur, bijvoorbeeld bij 
de Praagse inval. Zij buigen zich kritisch 
over hun verleden en de geschiedenis van 
hun partij. Weinigen onder hen echter 
hebben spijt van hun vroeger engage
ment. Enkelen zijn totaal andere wegen 
opgegaan, zoals de oud-redacteur van de 
Rode Vaan, die later voor Oostpries-
terhulp werkte en vandaag als diaken 
voor het bisdom Gent. Anderen doen 
voort. Ludo Loose is nog altijd lid van de 
afgeslankte Vlaamse KP, die amper 300 
leden telt en zich meer beschouwt als een 
denkgroep dan als een partij. De Ant
werpenaar Louis Roth, thans lekenver-
zorger bij een gevangenis, ziet dat zo: „De 
KP heeft nog toekomst, misschien niet als 
communistische partij maar als vooruit
strevende beweging. Want er zullen altijd 
wereldhervormers zijn zoals wij, die stre
ven naar afschaffing van onderdrukking 
en onrecht." 

Vele gesprekspartners van Ollevier heb
ben ondanks kritiek of ontgoocheling, 
een zeker heimwee naar de „nestwarmte" 

Na ae invasie van de USSR in Praag 
werd Brezjnev met Hitler en Staiin 

vergelel(en. De betogingen tegen de 
USSR, tiierin de straten van Brussel, 

vraten ook de Europese KP's aan. 
Meer en meer militanten tiaakten, 

ook in Vlaanderen, definitief af. Het 
werd de voort)ode van de totale 

afgang die zich met de val van de 
Berlijnse muur voltrok. 

van de KP, de veeleisende en vaak ver
stikkende partij waarin de gemeenschap
pelijke inzet en de afgeslotenheid zorgden 
voor een gevoel van samenhorigheid: de 
geborgenheid van een geloofsgemeen
schap. 

Zoals reeds gezegd: De laatste commu

nisten is niet het werk van een historicus, 
maar van een journalist. Het biedt echter 
voldoende historisch overzicht om de 
gesprekspartners van Ollevier te kunnen 
situeren op hun plaats in een gebeuren, 
dat beloofde te beginnen als een droom 
van universele emancipatie, maar dat een 
dwaalweg bleek die uitliep naar een gru
welijke mislukking. 

Toon van Overstraeten 

c& De laatste communisten. Hun passies, 

hun idealen. Ivan Ollevier. Uitg. Van 

Halewijck, Leuven, 1997. 320 blz., 

698 fr. 17 

V U B P R E S S : L e z e n is w^eten 
Macht en Wetenschap 
Moeten wij er bang voor zijn ? 

Het moeilijke ontmoeten 
Verhalen van alledaagse zedelijkheid prijs: 595,-/120 p 

In de laatste decennia worden steeds 
meer morele regels en tradities te 
kijk gezet in naam van de vooruit
gang, de economische ontwikkeling, 
de wetenschap en de efficiëntie. Het 
morele moeten erodeerde. Maar dit 
ontmoeten heeft ook de ontmoeting 
bemoeilijkt in een samenleving 
waarin instrumentele regels steeds 
meer alle verhoudingen tussen de 
mensen - van verkeersregels tot 
seksuele regels - beheersen. 
Over het ontmoeten van de ontmoeting handelt dit 
boek. Het onderzoekt er de gevolgen van op ons gedrag 

Vanaf 15 oktober in de boekhandel 

prijs: 695,-/240 p 

m de openbare ruimte, in het seksuele 
contact, in de gezinsverhoudingen en 
op de plaats van kinderen, jongeren 
en bejaarden in onze samenleving. 

Koen Raes (1954) doceert ethiek en 
rechtsfilosofie aan de Universiteit 
Gent en publiceerde onder andere 
Socialisme tn de postmoderniteit. 
Ongemakkelijk recht en, met Freddy 
Mortier, Een kwestie van behoren. 

'Het is bewezen dat...', 'vanuit een 
wetenschappelijk oogpunt...', 'objectief 
gezien...', 'de feiten tonen aan dat...', 
'in werkelijkheid...'. 
Hoe vaak krijgen we dergelijke uit
drukkingen niet van onze regeerders 
te horen. En telkens gaat het om een 
oproep aan de toegesprokenen om 
zich te onderwerpen en om het ver
schil te accepteren tussen wat zij willen 
of verlangen en luat mogelijk H. 
En waar komt dit oordeel over wat 
mogelijk is eigenlijk vandaan? Sinds 
onze maatschappij zich democratisch 
noemt, sinds ze met langer (officieel) 
een gezag erkent dat boven de wil van 
het volk staat, is het enige gezags
argument over wat mogelijk of 
onmogebjk is, altijd afkomstig van de 
wetenschap. 
Maar laten we elkaar goed begrijpen, wetenschap wordt 
met verondersteld in strijd te zijn met de democratie. 
Zij beperkt zich ertoe te zeggen wat is. Het is het volk 
dat moet beslissen wat zou moeten ztjn, afhankelijk van 
'wat er is'. Het volk moet luisteren naar de experts, het 

P l e i n l a a n 2 B-1 0 5 0 B r u s s e l B e l g i ë VUBPRESS t e l ( 32 ) 2 - 629 35 90 

moet zich realistisch opstellen, het 
moet zich volwassen en rationeel 
gedragen en vervolgens in zijn 
geweten beslissen. Het is de taak 
van de politici om eerst uit te leggen, 
te doen begrijpen en te doen 
accepteren wat niet veranderd kan 
worden. Daarna moeten ze de opties 
voorleggen voor de zaken waarover 
wèl nog beslist kan worden. 

Isabelle Stengers is filosofe en 
scheikundige. Ze is hoogleraar aan 
de Université Libre de Bruxelles, 
werkt graag met wetenschappers en 
stelt zich vragen over hun werk of 
het nu gaat om Ilya Prigogine, 
Nobelprijswinnaar Scheikunde, of 
om een dissident psychoanalyst en 

hypnotiseur als Léon Chertok. 
Voor haar is wetenschapsfilosofie tegelijk een kwestie 
van wetenschap, politiek en ethiek. In het verlengde van 
haar onderzoek heeft Isabelle Stengers zich geëngageerd 
in organisaties als de Liga voor de Rechten van de Mens 
of Verenigd Links. 

f a x (32 ) 2 - 629 26 94 
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Waar gebeurd 
\an Jeffrey Tyssens verscheen De school-

kwestie m de jaren vijftig. In dit boekje -
uitgegeven in de Balans-reeks van VUB-
Press - tracht hij na te gaan of de school
strijd wei altijd even juist werd geïn
terpreteerd. Hi) zoekt daarbij naar een 
meer genuanceerde evaluatie van het be
leid, de confrontatie en het compromis 
als etappes van een ouder proces van 
voortschrijdende pacificatie van de 
schoolstrijd. 

c& De schoolkwestie in de jaren vijftig. 

Jeffrey Tyssens. Uitg. WBPress -
Brussel. 1997. 214 bk. 450 fr. 

Bij dezelfde uitgeverij verscheen ook Het 

algemeen belang. Lof van de solidariteit 

van Ricardo Petrella. WIJ-lezers kennen 
deze man ongetwijfeld omdat zijn ideeën 
mede aan de basis liggen van 'Het Sinjaal'. 
In dit werk stelt hij voor om in de plaats 
van ongebreidelde concurrentie een mon
diaal sociaal contract af te sluiten, om 
waarden als vrijheid, geli)kheid en broe

derlijkheid opnieuw in de praktijk te 
brengen. Bij hem staat de mens en niet de 
markt centraal. Waar hebben we dat nog 
gehoord en bij welke beleuvenissen zullen 
we het opnieuw horen? Ga goed voor
bereid naar het komende VU-ledencon-
gres en lees Petrella voor het slapen
gaan! 

c» Het algemeen belang. Lof van de so

lidariteit. Uitg. WBPress - Brussel 

1997.127 bk. 395 fr. 

Als de huidige evolutie zich doorzet dan 
krijgt Vlaanderen binnen afzienbare tijd 
een 'ombudsman der ombudsmannen'. In 
De ombudsman: brug tussen burger en 

bestuur maakt de lezer kennis met o.a. de 
ombudsen van de NMBS, de Vlaamse 
gemeenschap, het bank- en het verze
keringswezen. Voor lezers die helemaal 
niet vertrouwd zijn met het fenomeen zal 
een rechtvaardige wereld opengaan, an
deren weten dat het verschil tussen de 
ombudsdiensten en de politici vaak ligt in 

Pe beheerders van ons geld 

Het boek De beheerders van ons geld van Valery 
Janssens geeft een overzicht van de opeen
volgende gouverneurs van de Nationale Bank 
van België (NBB), of de hoogste gezags
dragers in onze centrale bank Achtereen
volgens worden behandeld Frangois-Phi-
iippe de Haussy, Eugene Prévinaire, André-
Eugène Pirson, Alexandre Jamar, Eugene An-
spach, Victor van Hoegaerden, Théophile de 
Lantsheere, Leon Van der Rest, Fernand Hau
tain, LOUIS Franck, Georges Janssen, Albert 
Goffin, Georges Theunis, Maurice Frère, Hu-
bert Ansiaux, Robert Vandeputte, Cecil de 
Strycker, Jean Godeau en tot slot huidig 
gouverneur Alfons Verplaetse Opvallend in 
deze opsomming is de ondervertegenwoor
diging van de Vlamingen en de totale af
wezigheid van de vrouwen in dit mandaat 
Van al deze gouverneurs van de NBB wordt 
telkens eerst een blografie gegeven, om 
daarna over te gaan tot een inkadering van de 
respectievelijke gouverneur in de geschie

denis van de NBB en haar beleid. Zo slaagt de 
auteur van dit boek er In om naast een 
biografisch overzicht van de opeenvolgende 
gouverneurs tevens een aaneensluitende 
geschiedenis van het muntbeleid van de 
centrale bank te geven De harmonie tussen 
blografie en geschiedschrijving in dit boek is 
perfect geslaagd Zo kan het boek in feite 
hetzij voor een bepaalde gouverneur, hetzij 
als geheel worden gelezen Waar het bi
ografisch deel telkens als ontspannend zou 
kunnen worden bestempeld, vergt het ge
schiedkundig deel dan al weer wat meer 
concentratie. Vandaar dat dit boek dan ook 
niet echt vlot zal lezen Vanuit dat standpunt 
kan het eerder als een zeer goed naslagwerk 
worden gecatalogeerd, dat vooral in geen 
enkele bibliotheek mag ontbreken 

Kristof Agaclte 

c» De beheerders van ons geld. Valery Janssens. 
Uitg. Lannoo, Tielt, 281 bk., 99S fr. 

p de boekenbeurs vindt iedereen zijn gading. 

'Het aanbod is er dermate groot dat het niet 

mogelijk is om er een volledig overzicht van te 

geven. Toch enkele titels uit de non-fictie. 

> BOEKEN 

het feit dat de eersten geen stemmen 
verwachten voor het gedane werk. 
c» De ombudsman: brug tussen burger 

en bestuur. Prof H. Matthijs (red.). 

Uitg. Scoop-Groot Bijgaarden. 1997. 

189blz.595fr. 

Een hoofd vol herinneringen bevat tien 
interviews met mensen die om uiteen
lopende redenen in het buitenland gingen 
werken. Uit hun verhalen blijkt hoe moei
lijk het is traumatische ervaringen een 
plaats te geven als het leven schijnbaar 
weer zijn normale gang heeft genomen. 
De geïnterviewden komen niet enkel uit 
de NGO-sector,maar ook uit de private. 
c& Een hoofd vol herinneringen. Werken 

in risicogebieden. D. Pinedo & E 

Verkuijl. Uitg. Babylon/De Geus -

Amsterdam. 1997.143 blz. 550 fr. 

Leo Peeters, Vlaams minister van Bin
nenlandse Aangelegenheden schreef sa
men met socioloog Pascal De Decker een 
boek over het woonbeleid in Vlaanderen. 
Hij doet dat om, volgens de flaptekst, op 
eindelijk in het bezit te komen van fei
telijke gegevens en om van daaruit be
leidsteksten te kunnen formuleren. In het 
boek wordt gekeken naar het aantal wo
ningen in Vlaanderen, de kwaliteit ervan 
en de kostprijs. 

Verderop wordt een aanzet gegeven tot 
oplossingen voor de woonproblematiek 
die wel degehjk bestaat, 
c» Het woonbeleid in Vlaanderen op een 

tweesprong. L. Peeters &P.De Decker. 

Uitg. EPO - Berchem. 1997.159 blz. 

798 fr. 

Herman Vos 
van Vlaams-nationallsme 
naar socialisme 
door Bernard Van Causenbroeck 
Vlot geschreven biografie over Herman Vos, wiens 
leven vol schijnbare tegenstellingen zat Herman Vos is 
ook de ideale figuur om doorheen een flinke brok 
vaderlandse geschiedenis te reizen De biografie biedt 
talrijke nieuwe gegevens omtrent het Vlaams-
nationalisme in de jaren '20, het Antwerpse Vlaamsche 
Front, de kandidatuur van Borms in 1925, het fla-
mingantisme in de BWP en het Antwerpse verzet 
Het boek werd bekroond met de provinciale prijs van 
Oost-Vlaanderen voor geschiedenis 
Het boek telt 352 pagina's en kost 990 fr 
Uitgave Hadewijch / Amsab 

WIJ-lezers betalen slechts 850 fr. 

.jijKaijjBl^ijrïd!,' 

m tuMii-iniiiiiuüiE Miiii 
lltllUllBE ,. 

Ja, ik wil gebruik maken van uw voordeelaanbieding! 

Naam: 

Adres: . . 

Gemeente: 

En wens .... exempla(a)r(en) te bestellen van Herman Vos. Van Vlaams-
nationalisme tot socialisme en stort hiervoor 850 fr. op rek. nr. 435- 0259701-
15 van VPRTI te Brussel. 

Handtekening, 

Bon sturen naar Red WIJ, Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel 

Na ontvangst van uw storting wordt het boek u toegestuurd 

José Ramos-Horta 
Funu - Ost-Timors Freiheits-
kampf ist nicht vorbei! 
Met een \ oorwoord van Noam Choiiiskv 
Heruitgegeven door Fritz bnk Hoevets 
32 DM 240 OS + 2 U^rteii mfacgreptn 
Duits ISBN 3-89484 3^6 2 

Wic inzicht wil knjgen m het i..<ntln.i om 
Oost-Timor en w,ie wil begrijpen wajroni dit 
conflict, ondanks al zijn (schreeuwend) on
recht, 70 weinig weerklank krijgt in de 
wereldpers kan aan du boek met voorbijgaan 

KETZERBRIEFE 
Flaschenpost fur unangepafSte Gedanken 
Nr.71 

F E Hoevels 
Wer 1st dic »herrschcnde KJaise«' 

• Die Germanen und ihre Gegenwehr gegen die 
romische frcnidherrschaft 

Heransegeven ckxir de Bond tegen Integratie 
Duits L)s(se) nummer(s) 9 DM ISSN (»1IMW)̂  

Who is the »RuUng aass«? 
Injels 91 pagina s 6 DM 4U$ 

ISBN 1 «94S4 808-1 

WJOJSTHE 
"RUUNG CtASS" ..,^VVE'A«*^, 

'^*3/fi^yfg^ 

Votledige lijst in Duits of 
Engels te verkrijgen bij; 

AHRIMAN 
Verlag 
Poittaeh 6S69, 

D-79041 Freibiu^ 
Tel +49 761-502303. 
Fax +49 76) 502247 

http //www ahnman com 
Bestelling per e mail 
thanilo^t online de 
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AHASVERUS 

„Ruimteveer Cassini-Huygens 

vertrokken", 

las Ahasverus 

Op het schip van zeven jaar 

© 
Zetduivel: 

Maarten van Traan 

Grootmoeder misbruikt kleinkinderen 

Fuck your grandma! 

© 
Op onze autowegen heersen 
vaak misttoestanden 

© 
Beursfraude in Nederland 

volgens Gulden snede 

© 

Tour de soufFrance 

© 

Huizen van dominee 

lijken wel Pandymonium 

© 

Zonnebloemen van Van Gogh 

Made in Japan? 

© 

D 66 zet hoge Borst! 

W E D E R W O O R D x 

Reclame (1) 
Wat Vlaams parlementslid Kris van Dijck 
argumenteert over de reclamewetgeving 
in Vlaanderen (WIJ, 16 okt. jl.) tart 
werkelijk elke verbeelding. Van Dijck 
pleit ervoor alle reguleringen rond re
clame op de commerciële zenders af te 
schaffen en met een belasting op de 
reclame-inkomsten de openbare omroep 
te versterken. Een dergelijke reclame
belasting druist echter regelrecht in tegen 
de marktlogica. Als je ervoor kiest het 
omroeplandschap open te stellen voor 
privé-bedrijven, moet je het spel eerlijk 
spelen. Commerciële zenders halen hun 
inkomsten uit reclame en bieden met dat 
geld een TV-programmatie aan, net zoals 
Herman Schuermans met sponsorgelden 
een tweedaags rockconcert aanbiedt. Of 
ga je soms ook op de sponsorgelden van 
Torhout-Werchter, het Festival van Vlaan
deren of de plaatselijke Chiro-fuif een 
belasting leggen? Dat commerciële zen
ders betalen op hun winst is niet meer dan 
normaal. Een belasting op reclame-in
komsten is echter oneerlijke concurrentie 
ten voordele van de openbare omroep en 
zal ook zo door de Europese Unie be
oordeeld en veroordeeld worden. Dan 
kunnen we straks nog eens onze wet
geving aanpassen: ofwel de situatie her
stellen, ofwel de commerciële zenders 
laten meegenieten van de kijk- en luis
tergelden, ofwel, waarom niet, een ge
lijkwaardige belasting op die K&L-gel-
den heffen. Te zot om los te lopen. 
Reclame is tot nader order niet te ver
gelijken met giftige uitstoten in de in
dustrie en is dus ook niet onderhevig aan 
een soortgelijke „ecotaks". Dat je het 
gebruik van reclame gaat beperken en 
reglementeren lijkt me dan wel weer 
logisch en juist dat wil Kris van Dijck 
laten vallen door de commerciële om
roepen de vrije baan te geven. Een ultra
liberaal beleid waar de VLD een puntje 
kan aan zuigen. Allicht hoopt hij zo de 
geïrriteerde kijkers terug naar de open
bare omroep te lokken. Dat zou wel eens 
een grove misrekening kunnen zijn. Hij 
gaat er namelijk van uit dat mensen niet 
naar een zender kijken omwille van de 
programmatic, maar omwille van de in
kadering, zeg maar de leuke trailers, 
vriendelijke gezichten, mooie kleurtjes in 
de nieuwsstudio en, als belangrijkste fac
tor, de aan- of afwezigheid van reclame. 
Laat het duidelijk zijn: als Jambers een 
reportage maakt over porno in Vlaan
deren, dan kijken daar miljoenen Vla
mingen naar. Of ze dan vijf of vijftig 
reclamefilmpjes moeten doorworstelen, 
zal hen een zorg wegen. Wat op de 
openbare omroep vertoond wordt, krijg 
je niet te zien op de commerciële zenders 

en omgekeerd. Op die manier heeft elke 
zender zijn publiek. Het is niet omdat 
Vlaamse parlementsleden uitsluitend 
naar de openbare omroep kijken, dat 
andere mensen zich dan maar moeten 
doodergeren aan de ongebreidelde re
clame op hun eigen, commerciële zender. 
Zij hebben ook recht op genietbare Ty al 
is dat dan van een onwezenlijk laag 
niveau. Bovendien zet je bij een afschaf
fing van de reclame-wetgeving de deur 
wagenwijd open voor reclame voor scha
delijke producten, met misleidende bood
schappen, met sublimale technieken, met 
discriminerende beeldvorming, enzo
voort. En dat net als er een doorbraak 
komt tegen de tabaksreclame! 

Pieter Vandenbroucke, 
Roeselare 

vu-congres 
Proficiat met het uitgebreide artikel over 
de bespreking van de congresteksten in 
het arrondissement Gent-Eeklo (WIJ, 16 
okt. jl.). Het is een stimulans voor ie
dereen die er actief is. Graag echter 
volgende „correctie". 
In uw artikel over de arrondissementele 
vergadering van Gent-Eeklo waarop de 

congrestekten werden besproken, heeft 
evdc een aantal (belangrijke) details niet 
vermeld. 

Het is juist dat VUJO-Gent-Eeklo pleit 
voor het afschaffen van de taalvereiste bij 
de resolutie over stemrecht voor niet-
Vlamingen. De Volksuniejongeren maken 

echter het onderscheid tussen het recht om 

te stemmen en het recht om verkozen te 

worden. Enkel voor het eerste pleiten zij 
voor de afschaffing van de taalvereiste: 
het zich laten registreren als kiezer is voor 
VUJO-Gent-Eeklo reeds een voldoende 
teken van integratie. 

Bovendien maakt de Vlaamse regering 
veel te weinig middelen vrij voor taal
onderwijs: men kan momenteel gewoon 
niet voldoen aan de vraag naar lessen 
Nederiands. Dan eisen dat men de taal 
moet kennen, is Kafkaïaans. 

Bjom De Sutter, 
Stefan Decaluwe, 

Gent 

Reclame (2) 
Ik ben het volkomen eens met het opi
niestukje van Jan Caudron over de re
clame (WIJ, 23 okt. jl.). 
Mensen die géén reclame in hun brie

venbus wensen, kunnen, in Turnhout, op 
het gemeentehuis een sticker gaan kopen 
met de tekst: Géén ongeadresseerde re

clame AJJ.B. - Stad Turnhout". Dat kan 
dan op de brievenbus geplakt worden en 
kost 20 fr.! 

Laat ons de zaak nu eens omdraaien: de 
stad zou stickers verkopen met „On

geadresseerde reclame gewenst". Ook aan 
de prijs van 20 fr. Nu moeten diegenen 
die de „papiervervuiling" niet wensen, 
een sticker gaan kopen.Waarom de an
deren niet? Het zou een teken aan de 
wand zijn. 

Over de papierhoop naar de verkiezingen 
toe: eveneens akkoord. Het zou naar de 
partijen toe alvast eerlijker (want wie het 
rijkst is, kan méér uitgeven) en goedkoper 
zijn. Weg met al die rommel! 

Klara Hertogs, 
Turnhout 19 

RS. De redaktie ontvangt graag bneven 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. 

IC c 1% 

OPGAVE 98 

HORIZONTAAL 
1. Onbeschoft (5) 
4. Latijnse afkorting voor eer

waarde vader (2) 
5. Apparaat dat Informatie 

en ontspanning geeft, 
maar 't niet laat zien (5) 

7. Nederlandse omroep in 't 
kort (2) 

8. Zij schittert terwijl zij 
streng toezicht houdt 
(10) 

11. Vangt geluid op (3) 
12. Vind je op motorvoertui

gen van de noorderburen 
(2) 

1S. Hij komt van over de Alpen 
(8) 

14. stekelig zoogdiertje (4) 
15. Zijn te vinden in Indone

sische portemonnees (6, 
1) 

16. Werkte voor anderen (6) 
18. Snel kippenverblijf (3) 
19. Dubbele ontkenning! (4) 
20. Bezig met kleine teugen te 

drinken (7) 
21. Wie hiervoor meespeelt. 

telt niet mee (4, 2, 5) 
22. Strandspeelgoed (7) 
VERTICAAL 

1. Houdt insecten bulten (3) 
2. 53 33 (6) 
5. Waar treinen onbekend 

zün (9) 
6. Verlaat onmiddellijk de 

koers! (9, 4) 
8 Zet hij medische hulpmid

delen op' t vuur? (12) 
9. Hier een zuiderbuur van de 

Vlaming, in Nederland een 
voorname rivier (4) 

10. Veel lust om mee te doen 
(5) • 

11. Kijker (3) 
15. Levert winst op (8) 
16. In kleine hoeveelheden 

neervallen (7) 
17. Komt uit een republiek of 

een koninkrljksdeel (3) 

OPLOSSING OPGAVE 97 

Horlzonfóuil: 3 hola; 6. mo
raal; 8. ga; 9. sokkjes; 14. on
derhoudsbeurt; 17. Partij van 
de Arbeid; 22. eed; 23. de 
koers wijzigen. 

Verticaal: 1. komisch, 2. aar; 
4. üo; 5.jagerslatijn; 7. las; 10. 
kou; 11. getij; 12. verbeid; 15. 
breide; 15. nor; 16. oen; 18. 
toe; 19. adem; 20. das; 21. 
EEG. 
Robbie De Meyer uit de 
Kiiokstraat ia te 9880 Aal-
ter-Poeke werd getroidcen 

ais winnaar van deze weeic. 
Robbie iollgt binnenkort 
4|n priis tlHiisbezorgd. 
De brieficaart met de op-
M»sln9 yan opgave 98 ver
wachten wil ten laatste op 
maandag 10 november a.s. 
op ons adres: Barriicaden-
pieln 12 te 1000 Brussel. 
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e gemeenten in Vlaanderen waarover nog geen 

geschiedenis werd geschreven zijn op één hand 

te tellen. Soms beperkt zo'n studie zich tot een 

summiere bijdrage in een heemkundig tijdschrift of 

tot een album met veel plaatjes en weinig woorden. 

Maar er zijn ook uitzonderingen. Neem nu het pas 

verschenen boek over de Vlaams-Brabantse dorpen 

Perk en Elewijt, een turf van een boek naar de maat 

van hun illustere inwoners: Rubens en Teniers. 

^ UITSMIJTER #. 

Samen met zijn echtgenote-fotografe 
Anna Denies publiceerde historicus Jos 
Lauwers een uniek boek onder de titel 
Zeven eeuwen heerlijkheid Perk-Elewijt, 

het mooie land van Rubens en Teniers. De 
op rust gestelde gewestelijke gemeen
teontvanger en gewezen gemeentesecre
taris van Perk en Buken Jos Lauwers is 
geen onbekende in geschiedkundige krin
gen, van zijn hand verschenen reeds 36 
monografieën over dorpen in Midden-
Brabant. Hij is medewerker dialectologie 
aan de universtiteit van Nijmegen en in 
1987 werd hij bekroond met de Prijs voor 
Heemkunde. Ook voor ons weekblad 
kroop Lauwers herhaaldelijk in de pen. 
Voor de vuist weg: David Teniers 300 jaar 
na zijn dood, op zoek naar de plaats waar 
de wieg van Beethoven stond, de Vlaamse 
toneelfamilie Van den Berghe... 

HET VERRE VERLEDEN 
In de jaren '70 reeds publiceerde Lauwers 
twee afzonderlijke boeken over Perk en 
Elewijt, toen nog zelfstandige gemeenten. 
Het nieuwe boek bundelt de geschiedenis 
van beide in één volume samen. 
Jos Lauwers: „Toch hebben we ons niet 

vergenoegd met het aaneenlijmen van 

beide vroegere werken, maar stapten een 

veel ruimer gebied van de geschiedenis 

binnen, zodat ook buitenstaanders ge

boeid zullen geraken. We hebben ons 

bovendien niet beperkt tot die periode van 

zeven eeuwen, we wilden ook de oor

sprong ervan in de verre Oudheid gaan 

zoeken. Beide dorpen hebben immers de 

Romeinse bezetting overleefd en zijn in 

hun primitieve vorm tot ons gekomen 

langs de oude domeinheren om. De vel-

denindeling b.v. gaat terug tot een vijftal 

voorname woonkernen -driesen- uit de 

Frankische tijd. De heerlijkheid Perk-Ele

wijt is aldus gegroeid uit het voorafgaande 

feodale stelsel." 

Dat het boek helemaal nieuw geworden is 
kan de lezer ook uit de illustraties op
maken. Vooral de foto's van de gedane 
opgravingen en de vondsten van vier 
eeuwen Romeinse bezetting te Elewijt 
trekken de aandacht. Lauwers maakte een 
praktisch complete inventaris op van Ro
meinse villa's, beelden, munten, ge
bruiksvoorwerpen en aardewerk. Etsen 
tonen hoe de kastelen van Perk, het Steen, 
en Ter Borcht in Elewijt, er vroeger 
uitzagen. Bovendien vertellen honderden 
prentkaarten de evolutie van straten, plei
nen, kerken en hofsteden tijdens de voor
bije eeuw. 

TWEEDE JEUGD 
Jos Lauwers: „Voor ons betekende over 

Elewijt-Perk schrijven nog zoveel meer, in 

twee aanpalende gemeenten verbleven 

twee grootmeesters van de Vlaamse schil

dersschool. In Elewijt op het Steen 

woonde Pieter Paul Rubens tussen 1635 

en 1640. En op de Drie-Torens te Perk 

woonde David Teniers de Jonge van 1663 

tot 1690." 

Volgens Lauwers mogen de inwoners van 
Perk en Elewijt er trots op zijn dat zulke 
reuzen uit de wereld van de schilderkunst 
er ooit verbleven hebben. Niet veel ge
meenten kunnen zich op zoiets beroe
men. Het voorliggende werk is dan ook 
boeiend omdat het team Lauwers-Denies 
uitgebreid ingaat op de Brabantse periode 
van beide schilders, een aspect dat door 
hun biografen weinig of niet beschreven 

schiedenis van een klein dorp te plaatsen 
bekomt de auteur een samenhang die in 
vele historische werken vaak ontbreekt. 
Rubens ontving in Elewijt zijn artistieke 
confraters en Helena zou zelfs David 
Teniers de Jonge aan Anna, de dochter 
van Breugel van wie Rubens voogd was, 
gekoppeld hebben. 

Jos Lauwers: „Rubens' voorliefde voor 

het schilderen van landschappen dateert 

uit de tijd toen hij zijn landgoed te Elewijt 

Perk-Eiewyt 
niet te klein 

voor twee reuzen 
wordt. Bovendien greep Anna Denies de 
kans aan om de verschillende hoofd
stukken over de schilders met hun voor
naamste werken te illustreren. 
Dit gebeurt weloverwogen en geeft aan 
het boek de meerwaarde van een heus 
naslagwerk. Wanneer de auteur Rubens 
als vredesgezant behandelt zien wij de 
portretten van de dames en heren waar
mee Rubens diplomatiek verkeerde, het 
hoofdstuk over de familievader Rubens 
wordt geïllustreerd met de afbeeldingen 
van zijn kinderen. Uiteraad komt ook de 
weelderigheid aan bod van Helena Four-
ment, de jonge, bloedmooie en ijdele 
echtgenote van 16 die de schilder, reeds 
de 53 voorbij, een tweede jeugd en vijf 
kinderen schonk. Ook het portret van 
Suzanna, de oudere zuster van Helena op 
wie Rubens aanvankelijk verliefd was, 
wordt afgebeeld. Lauwers beschrijft deze 
menselijke Rubens met zeer veel liefde en 
probeert aan de hand van citaten, af
komstig van Rubens zelf en van zijn 
biografen, te achterhalen hoe de relatie 
moet geweest zijn tussen „deze reus" en 
„het wondermooi schepseltje, ofschoon 
af en toe wel een tikkeltje dwaas"... 

VLAAMSE KERMISSEN 
De hoofdstukken over Rubens (en over 
Teniers) behoren tot de mooiste in het 
boek van Lauwers-Denies, ook omdat de 
auteur de aanwezigheid van Rubens niet 
losziet van de geschiedenis van zijn wo
ning en het omringende landschap dat 
toen nog bucolisch was en model stond 
voor tal van schilderijen. Door het ge-
lijktig behandelen van historische feiten 
en deze in het landschap en in de ge-

bewoonde. In vijf jaar tijd schilderde hij 

meer landelijke tafereeltjes, regenbogen en 

zonsondergangen dan in de rest van zijn 

loopbaan. Teniers heeft op zijn beurt 

ontelbare malen zijn kasteeltje Drie-To

rens op doek gezet,- taferelen die men later 

als Vlaamse Kermissen is gaan betitelen. 

Zijn kinderen en verwanten huwden in het 

Perkse dorpskerkje. Hij kreeg er zijn graf

steen vóór het O.LVrouw-altaar, waar 

ook zijn tweede echtgenote, Isabella de 

Eren, en zijn broeder, Theodoor Teniers, 

begraven liggen." 

Zeven eeuwen Perk-Elewijt brengt ook de 
rezultaten van het zoekwerk dat Lauwers 
sinds jaren voert. Zo kon hij uit oude 
documenten de inplanting van Op- en 
Neerhem te Perk lokaliseren; de periode 
situeren waarin de meestertoren van de 
vroegere waterburcht gesloopt werd; het 
bouwjaar 1856 aflezen bovenaan de lin
kerzijgevel van de pastorie te Perk; de 
vermoedelijke herkomst aantonen van 
Jan Christiaen Hansche, die de zoldering 
van de kerk met prachtig stucwerk 
sierde. 

BREED FRESCO 
In Elewijt bakende Jos Lauwers eveneens 
Op- en Neer-Elewijt af en bevestigde het 
graven van de vroegere Steenvaart; wees 
hij erop dat het Neerhof (Hof te At-
tenvoorde) aan de Steendreef niet mag 
verward worden met het neerhof (hoeve) 
van het Steen; bepaalde hij bij benadering 
het bouwjaar van het historisch Van Pe-
teghem-orgel in de kerk en ontleedde hij 
de gemeentenaam als „het dorp bij de 
waterloop". 
Het einde van de bestuursvorm als heer

lijkheid na het ancien régime deed vanaf 
1798 twee afzonderlijke gemeenten ont
staan. Perk en Elewijt. Niettemin hebben 
schrijver en illustrator hun verdere ge
schiedenis nog een paar eeuwen opge
volgd tot hun zelfstandig bestaan de
finitief afgesloten werd bij de samen
voeging van gemeenten in 1977. 

* * * 

Ook wie niet in de regio woont zal het boek 
over Perk en Elewijt graag lezen. Vroegere 
levenswijzen, eertijdse bouwtrant, volks
geloof, militaire bezettingen, geslachten met 
bekende namen (zo geeft de auteur een 
overzicht van de Perkse voorvaderen van 
VU-voorzitter Frans van der Eist), schut
tersgilden, schoolkinderen op klasfoto's, 
enz ... het zijn de ingrediënten voor de 
roman van een streek, een breed fresco dat 
over het heden het verleden met de toe
komst verbindt. (mvl) 

JOS Lauwers: 
„ De sfeer van 
deze dorpen 
moet Je zelf 
gaan proeven 
en ontdekken 
opeen 
zonnige 
zomerdag, 
velerlei 
verrassingen 
wachten u." 

c» Zeven eeuwen heerlijkheid Perk-Ele

wijt. Jos Lauwers. 730 bk. 856 il

lustraties, geb. luxe-uitgave, 1.500 fr. 

bij dag- en boekhandelaars in de 8 

fusiedorpen. Ook bij de auteur, Ter-

vuursesteenweg 219, 1820 Perk, tel. 

021751.89.62, afstorting op rek. nr. 

000-0449522-24, verhoogd met 210 

fr. voor port en verpakking bij toe

zending via de post. 

Kasteel van 
Perk, ets van 
Lucas 
Vorsterman. 
1694 
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