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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

M et een overweldigende 

meerderheid keurde het 

Europees Parlement het rapport 

van de Duitse socialist Martin Schulz goed. Dit 

rapport behandelt het kwalijke fenomeen van 

de seksuele uitbuiting van kinderen. De meest 

in het oog springende passage uit het rapport is 

ongetwijfeld wel die waarin aan Melchior 

Wathelet wordt gevraagd om zijn politieke en 

morele verantwoordelijkheid op te nemen. 

Wathelet, minister van Justitie in de 

vorige regering, gaf in '92 de toelating om 

Mare Dutroux vrij te laten, een omstreden 

beslissing met op zich zachtst uitgedrukt zeer 

kwalijke gevolgen. Daar komt dan nog eens 

bovenop dat Wathelet wordt genoemd in een 

aantal schandalen, waarvan voorlopig echter 

nog altijd niets is bewezen. 

Desalniettemin besliste de regering 

Dehaene om Wathelet voor te dragen als 

rechter bij het Europees Hof van Justitie in 

Luxemburg, een belangrijke, goed-betaalde en 

gezaghebbende functie. 

Met de goedkeuring van het 

zogenaamde rapport-Schulz, vraagt het EP aan 

Wathelet om zelf zijn verantwoordelijkheid te 

nemen. Enkele Europarlementsleden van de 

Europese Volkspartij, een groepering van 

christen-democratische en andere conservatieve 

partijen, poogden de pil voor hun partijgenoot 

Wathelet nog wat te vergulden door eerst te 

trachten zijn naam uit het rapport te halen, 

daarna door niet expliciet zijn ontslag te 

wragen, en uiteindeijk nog wat te debatteren 

over het verschil tussen politieke en morele 

verantwoordelijkheid. Het mocht echter 

allemaal niet baten: alle amendementen van de 

EVP werden weggestemd. 

Bij de uiteindelijke eindstemming van het 

rapport-Schulz, waarin letterlijk wordt 

gevraagd dat Wathelet „de politieke en morele 

verantwoordelijkheden op zich moet nemen 

voor dit besluit" waarmee dan de vrijlating van 

Mare Dutroux is bedoeld, besloten de leden 

van de EVP dan toch om het ontslag van 

Wathelet te vragen. Op een totaal van 390 

stemmen kwamen er slechts vier tegenstemmen 

en negen onthoudingen. Eén van de 

tegenstemmers was PSC-Europarlementslid 

Herman. Bij de onthoudingen vallen vooral 

Gérard Deprez (PSC) en Leo Tmdemans (CVP) 

op. Jaak Vandemeulebroucke merkte op uiterst 

tevreden te zijn met deze stemming. „De druk 

op Wathelet is nu vrijwel onhoudbaar 

geworden", zei hij, „zelfs mensen uit zijn eigen 

partij vragen zijn ontslag als Europees rechter 

in Luxemburg". Verder benadrukte hij dat het 

EP wegens de scheiding der machten weliswaar 

niet bevoegd is om een Europees rechter af te 

zetten, maar dat „Wathelet en Dehaene 

moeilijk de arrogantie kunnen blijven 

opbrengen om de wil van de overgrote 

meerderheid van de Europeanen zomaar naast 

zich neer te leggen." 

Het woord is nu aan Wathelet! 

Klaas Van Audenhove 

Kind van de rekening. 

VU aan liet werl< 

Congres in Leuven. 

Josepli Brodsl<y. 

Borms in izegem. 

E igenlijk is het verbazend dat de reilen 
in Anderlecht zich niet eerder heb

ben voorgedaan. Want wie de wijicen waar 
migranten wonen leent, voelde reeds lang 
de dag aankomen waarop een uitbarsting 
onvermljdelijl< zou zijn. Dit klinkt als een 
vrijblijvende bewering, maar een beetje 
l<ijk- en luisterwerk leert veel. 
Het vraagstuk is complex en niet in één 
artikel te vatten. Maar zeker is dat al wie 
de problemen wil zien ze ook kèn zien. 
Rellen spelen zich altijd af in verpauperde 
wijken. Kuregem in Anderlecht is zo een 
wijk, is altijd een crisiswijk geweest. In de 
jaren 20 werkte er de legendarische pas
toor Cuyiits die volgens daensistische me
thode het kleine volk wist op te beuren. 
Uit dankbaarheid werd hij begraven door 
een menigte bestaande uit Kajotters, so
cialisten, hoeren en ander tuig. Een straat 
draagt zijn naam net zoals er een borst
beeld staat van de socialistische politicus 
Emile Vandervelde. Kuregem, dat ooit 
een eigen treinstation had, werd gro
tendeels afgebroken en door hoogbouw 
vervanger) maar er resten nog genoeg 
krotten om zich vandaag de miserie van 
gisteren in te beelden. Toen deze scheef-
gezakte wereld verlaten werd, bood hij 
plaats voor een nieuwe golf armoezaai-
ers, dit keer afkomstig uit Noord-Afrika. 
Als hij al niet Ingenomen was door ge

lukzoekers die de Europese kant van de 
Middellandse zee bewoonden. 
In deze poespas van straatjes en pleintjes 
floreren handel en wandel. Dat deze niet 
altijd van het zuiverste water zijn zie je zo. 
De autohandel draait er wellicht meer 
onder dan boven de rand van de wet
telijkheid, je merkt hoe winkeltjes (vooral 
nachtwinkels) komen en gaan, hoe men
sen lastig gevallen worden door straat
jongens, hoe in het wilde weg wordt 
geparkeerd, enz... 

Kuregem 
Tussen het slachthuis van Anderlecht en 
het Zuidstation leeft Kuregem als een op 
het eerste zicht kleurrijke warboel, ware 
het niet dat de wijk ook het theater is van 
leegloperij waaruit drugshandel en an
dere criminaliteit zijn ontsproten. 
Hoe de overheid ook haar best doet om 
voor jonge mensen (sport)infrastructuur 
op te richten, ze kan niet voorkomen dat 
tientallen soms honderden van hen langs 
de straten lopen te niksen. Het probleem 
van de jeugdwerkloosheid is zowel voor 
autochtone als voor allochtone jongeren 

een gesel. En hoe bewonderenswaardig 
de inzet van de straathoekwerkers, po
litici, sportclubs, enz. ook is, toch kunnen 
zij elk van deze jongeren onmogelijk een 
toekomst bieden. En daar is het nu pre
cies om te doen. Toen de migranten naar 
hier werden gehaald kon hen zicht op een 
goed bestaan worden geboden: een 
baan, sociale zekerheid, een woning. Dit 
alles is er vandaag niet meer, of toch in 
veel mindere mate, bij. De meeste jon
geren lopen agressief te wezen, dagen 
mensen uit, bestelen langskomende bur
gers, doen aan carjacking, enz . Het is 
slechts wanneer een rijkswachtersduo, 
meestal te paard, om de hoek verschijnt 
dat enige rust over de straten valt. 
De meningen over de aanpak lopen uit 
elkaar. De ene zweert bij een krachtdadig 
optreden met groot vertoon, de andere 
huldigt de vuist in een fluwelen hand
schoen 
Alvast geen twee maten en twee ge
wichten Niet harder omdat het om mi
granten gaat, maar ook niet milder. Cri
mineel gedrag, van wie dan ook, moet 
aangepakt worden. Net zoals in Neder
land moet een inburgeringscursus ver
plicht worden. In een reactie op deze 
cursus verklaarde het Groen-Linkse ka
merlid Tara Varma dat verplichte inbur
gering de enige oplossing is ,,alsje ziet dat 

dertig jaar migrantenbeleid in Nederland 
faalde." En hij legt uit waarom zo'n cursus 
moet, opdat de migranten zouden weten 
„hoe Nederland in mekaar steekt: de taal, 
de instellingen, maar ook het dagelijkse 
leven. Ze leren hoe ze formulieren moe
ten invullen, wat hun rechten en plichten 
zijn, maar ook hoe ze naar de bakker 
moeten gaan " Voor onwilligaards gaat 
Varma zeer ver, zij lopen het risico een 
deel van hun uitkering te verliezen. Als 
een migrantenstem in Nederiand der
gelijke taal spreekt, waarom zouden wij 
dan twijfelen om even kordaat te zijn? 
Natuurlijk zal zo'n beleid geld kosten, 
maar het zal goed besteed geld zijn om
dat het rellen kan voorkomen die hon
derdvoudig zwaarder zullen zijn dan deze 
die wij tot nu toe hebben gekend. En wat 
is veel geld als we de bedragen horen die 
in de geldwitwasserijgenoemü worden? 
De tijd IS gekomen dat èlle partijen uit de 
rellen van Kuregem leren, dat ze rond de 
tafel gaan zitten en hun opbod staken. De 
tijd dringt om het probleem kordaat aan 
te pakken, d.w.z. zonder politieke passie 
en met begrip voor het menselijk aspect. 
Want het gaat om meer dan de keuze 
tussen: zet de deur maar open of de 
C130! 

Maurits van Lledekerke 



ver gezocht! 
Er is nogal wat ongenoegen over De 
Standaard, de krant zou haar reputatie van 
Vlaamse krant niet meer de nodige eer 
aandoen. 
Het is soms ook om je ergeren. Bepaalde 
redacteurs hebben het om de haverklap over 
de Belgische dit en de Belgische dat. Enkele 
recente voorbeelden: Belgische gekke koe, 
Belgische modeontwerpsters, Belgische 

ornitoloog, enz... Terwijl ze met hetzelfde 
gemak Vlaams of Waals had kunnen 
gebruiken. Dat heeft als voordeel dat 
mensen en dingen onmiddellijk kunnen 
gesitueerd worden. Maar misschien is dat 
niet de bedoeling. Zoals verleden zaterdag de 
lezenwaardige column „Tegenwoordig" van 
Gaston Durnez nu al op blz. 35 onder de 
rubriek „Service" moest gezocht worden! 

Nog meer slecht nieuws! 
„Eerder deze week berichtten we over de te verwachten 
prijsdaling van icerstbomen. Door overproductie gaan 
l<erstbomen stral<s ailicht tegen 150 è 200 frani< van de 
hand. Daarbij iieten we na te vermelden dat die prijzen 
gelden voor afgezaagde kerstbomen. Verkopers wijzen 
ons erop dat de prijzen voor bomen met wortel én in een 
pot hoger zuilen liggen. Een boom van anderhalve meter 
tot twee meter hoogte zal dan 350 frank kosten, een 
boom van meer dan twee meter 450 frank." 

Uit De Standaardvan vrijdag 7 november 1997 

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

_ Mogelijk krijgen zware heroï-
neverslaafden hun drag binnenkort 
gratis. Het gaat enkel om verslaafden 
voor wie methadon niet meer helpt. 

Het Hof van Cassatie beschikt 
over aanwijzingen dat gewezen PS-
minister Guy Coëme op de hoogte was 
van het smeergeld van 600 miljoen bij 
de omstreden Dassault-contracten. 
Het Hof heeft de Kamer gevraagd de 
PS'er in beschuldiging te stellen. 

Roland Laforce Is veroordeeld 
tot vijf jaar cel voor de moord op de 
man die zijn dochter aanrandde. La
force genoot tijdens het proces de 
opvallende steun van een 20-tal 'witte 
bewegers'. De man heeft spijt van zijn 
vergeldingsactie. 

Het zwaar vervuilde centrale 
piein van de Kapelse Lievenshoekver-
kaveling moet mogelijk nog 9 jaar 
wachten op sanering. Door de strenge 
saneringswetten Is het aantal wach
tende 'prioritaire dossiers' sterk aan
gegroeid. 

Mensen die niet in België wo
nen kunnen er ook niet meer worden 
ingeschreven op een wachtlijst voor 
orgaantransplantatie. Uitzonderingen 
zijn er voor de inwoners van landen 
waarmee België een soort van 'or-
ganenakkoord' heeft gestoten. 

De monsterproductie Ten oor
log heeft reeds bij de start een eerste 
slachtoffer geëist, met name de actrice 
Els Dottenman die tijdens het spektakel 
aan de ruggenwervel werd gekwetst. 
Haar rol wordt overgenomen door een 
andere toneelgrootheid Ilse Uitteriin-
den. 

En nog meer theaternieuws. 
Blok-kamerlid Alexandra Colen ver
stoorde te Schoten een schoolvoor
stelling van het stuk Enfantliiages. 
Mevrouw neemt het niet dat ten aan-
schouwe van leerlingen geslachtsde
len door groenten worden voorge
steld. 

S In Ploegsteert werd bij het af
graven van klei voor de steenbakkerij 
de slagtand van een mammoet ont
dekt. De ivoren tand zou tienduizend 
jaar oud zijn, weegt bijna dertig kilo en 
is 2,5 meter lang. Hij zal ter plekke ten 
toon worden gesteld. Jurassic Park in 
Vlaanderen? 

REPRESSIE 
Precies op de dag dat in de krant De 

Standaard een vrije tribune versciieen van 
VOS-voorzitter Hugo Thibaut over de 
repressie, stond in de kranten ook het 
nieuws over de goedkeuring van het 
repiesskvoorstel-Suykerbuyk in de com
missie Welzijn van het Vlaams parle
ment. 
Thibaut reageerde in zijn vrije tribune op 
de stelling van prof. Luc Huysse. Deze 
had geschreven dat men de bevolking niet 
bij wet kan dwingen te vergeven en te 
vergeten. Een amnestiewet zou analoog 
deze redenering niet opportuun zijn. Het 
uitblijven van amnestie of „de lange en 
harde, nog steeds voortdurende repres
sie" zoals de VOS-voorzitter het noemt, 
„heeft een brede basis voor blijvend on
genoegen geschapen." In tegenstelling tot 
de Leuvense professor en zich zowel 
beroepend op de mening van Mare Gram

mens als die van Hugo Schiltz, is Thibaut 
er wei degelijk van overtuigd dat repressie 
en epuratie een anti-Vlaamse operatie 
was. „Men had de repressie kunnen be
perken in omvang en duur. Dan had de 
bevolking misschien wel kunnen verge
ven en vergeten. In beide richtingen! De 
springlading die door de repressie onder 
de Belgische staat werd geplaatst, werd 
nog steeds niet onschadelijk gemaakt." 

AWINESTIÊ 
Na al die jaren heeft het Vlaams par
lement dan toch een symbolisch gebaar 
gesteld. Het in de commissie Welzijn met 
meerderheid goedgekeurde repressie-
voorstel van CVP-parlementslid Herman 

Suykerbuyk is gebaseerd op een afspraak 
in het Vlaams parlement, begin 1995. 
Suykerbuyk diende daarop een voorstel 

in dat prompt door SP, VLD, Agalev en SP 
ondertekend werd.. Deze partijen kon
den over de streep worden getrokken 
omdat de maatregel niet enkel voor re-
pressieslachtoffers, maar ook voor oor
logsslachtoffers zou gelden. 
Niet enkel de parlementaire behandeling 
van het voorstel had heel wat voeten in de 
aarde, Agalev, SP en VLD trokken zich 
ook terug. Ze verschuilen zich daarbij 
achter twee opeenvolgende adviezen van 
de Raad van State. Eerst achtte het rechts
college Vlaanderen niet bevoegd bijstand 
aan repressie- en oorlogsslachtoffers te 
verlenen. Suykerbuyk diende daarom een 
amendement in waarin gewag werd ge
maakt van een "bestaansonzekere toe
stand", maar ook dat beoordeelt de Raad 
van State „als niet passend in het maat
schappelijk welzijnsbeleid." Ook de 
Hoge Raad van Oorlogsslachtoffers ver
zet zich tegen het voorstel, want wil de 
oorlogsslachtoffers niet op gelijk voet 
plaatsen met de repressieslachtoffers. 
VU, CVP en Vlaams Blok legden zich niet 
bij deze kritiek neer, volgden bovendien 
de adviezen van de Raad van State niet, 
zodat Shet voorstel met een wisselmeer
derheid werd goedgekeurd. De SP stemde 
tegen, Agalev en VLD onthielden zich. 
Ook CVP'er Jan Beghin nam deze stem-
houding aan omdat de maatregel niet 
voor de Brusselse Vlamingen geldt, wat 
evenwel grondwettelijk niet vanuit het 
Vlaams parlement kan. 
Indien het voorstel de goedkeuring in de 
plenaire vergadering doorstaat, zal jaar
lijks aan de slachtoffers van oorlog, re
pressie en epuratie een bedrag van 20.000 
fr. worden toegekend. De betrokkenen 
moeten in een bestaansonzekere toestand 
verkeren. 

1 

Afspraak op 

22 en 23 

november in 

Leuven! 

FACILITEITEN 
Het gebeurt wel meer dat communautair 
gevoelige beslissingen of compromissen 
niet meteen duidelijk en omstandig wor
den toegelicht. De maatregelen van de 
Vlaamse regering om het tijdelijk en 
integrerend karakter van de faciliteiten in 
de Rand te beklemtonen, blijken veel
vuldig en inhoudelijk verfijnd te zijn. Zo 
zullen de Franstaligen uit de facilitei
tengemeenten niet ieder jaar, maar wel 
telkens ze met Vlaamse instellingen in 
contact komen uitdrukkelijk een Frans
talig formulier moeten aanvragen. Vanaf 
1 januari 1998 zullen ook de onder
geschikte besturen in het Vlaams gewest, 
de provincies en de gemeenten, waar
onder de faciliteitengemeenten, de op
dracht krijgen om slechts telkens wanneer 
iemand daarom vraagt Franstahge do
cumenten af te leveren. In een interwiew 
met De Standaard verklaarde Vlaams mi
nister van Binnenlandse Aangelegenhe
den, Leo Peeters, dat er nog „andere 
stappen ondernomen zullen worden." 
De VU steunt „elk maatregel die erop 

gericht is de regel van ééntaligheid van het 

Nederlands taalgebied te versterken. Deze 

en komende maatregelen moeten m de

zelfde zin gericht zijn op een strategisch 

beleid in Brussel. Het beleidspan Brussel 

van de Vlaamse regering dient formeel in 

het Vlaams parlement gestemd te wor-

JOEGOSLAVIË 
In de Franstalig pers worden de ini
tiatieven van de Vlaamse regering, hoe 
kon het ook anders, vergeleken met wat 
zich in ex-Joegaslavië heeft afgespeeld. In 
de Brussels-Franstalige krant Le Soir 

wordt Leo Peeters van "ethnische zui
vering" beschuldigd. De Franstalig-ka-
tholieke krant La Libre Belgique bakt het 
nog bruiner. „Evenwel minder geweld
dadig dan in ex-Joegoslavië", aldus deze 
krant, „getuigt de politiek van de 
Vlaamse regering wel van dezelfde uit
sluiting en intolerantie, gebaseerd op na
tionalistische en totalitaire objectieven." 
Dat in het kamerdebat naar aanleiding 
van de faciliteiten een hevige discussie 
zou losbarsten was dan ook te verwach
ten. Premier Dehaene hield zich op de 
vlakte. Volgens hem moet de Raad van 
State, indien „belanghebbende burgers" 
dat wensen, maar oordelen. 

BRUSSEL 
Tijdens het kamerdebat zei Serge Mou-

reaux (PS) „dat de beperking van de 
faciliteiten de verhoudingen in Brussel zal 
veranderen." Het is een beproefde tactiek 
van de Franstaligen om maatregelen ten 
aanzien van een eentalig gebied aan de 
situatie in het tweetalig gebied Brussel te 
koppelen. De opmerking van Moureaux 
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se non è vero... 
Het is een oude klacht van beelhouwers en schilders dat 
ze zo moeilijk aan een naaktmodel geraken. Want wie 
denkt dat zoiets maar niks is heeft het goed mis. Uren in 
je blootje staan, ten aanschouwe van wie-w^eet-ik-veel, 
doorgaans in geen al te gezellige ruimte, vaak als 
onderdeel van een nature morte... Nee, naaktmodel zijn 
is geen lachertje. Zeker niet als het om een opdracht in 
een academie gaat waar een handvol puistige pubers je zit 
aan te gapen als ben je een stuk van een piepshow. Dan 
liever bij een beroeps die weet wat naaktposeren van een 
model eist. 

Het vinden van een naaktmodel is zo moeilijk dat het 
gemeentebestuur van Genk, de inrichtende macht van de 
Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten, via een 
advententie o.a. in het Belang van Limburg op zoek is 
naar vrouwelijk naakt voor haar afdeling beeldhouwen. 
Het gaat om een opdracht van 63, vermoedelijk werk
uren maar dat staat er niet bij. 
Verbazend in de advertentie is dat het naaktmodel over 
geen diploma moet beschikken daar waar wij altijd 
hadden gedacht dat een openbare betrekking toch wel 
tot enig ezelsvel noopt. 
Zelfs een schiftingsproef is er niet bij, want wat wanneer 
zich meerdere modellen geroepen voelen om de Weg 

naar As, waar de academie zich bevindt, op te gaan? 
Maar daar heeft het college van burgemeester en sche
penen van de stad Genk wat op gevonden, het zal zich 
over de sollicitaties buigen. In gesloten zitting wellicht, 
want ook al is er geen diploma vereist het model moet 
wel een curriculum vitae voorleggen. 
Wat de vroede Genker vaderen daar wel en niet willen in 
lezen daar hebben de kandidates het raden naar. Toch 
laten ze een deurtje open want de heer directeur van de 
academie wil ze dat vooraf wel meedelen. 

Er zijn nu eermiaal zaken in het leven die met de nodige 
discretie behandeld moeten worden, nietwaar. 

4* DOORDEWEEKS • 

schoot bij premier Dehaene in het ver
keerde keelgat. Hij beklemtoonde dat de 
regio Brussel een grondwettelijk vast
gelegd tweetalig gebied vormt. 
De oprisping van de eerste minister kwam 
niet uit de lucht gevallen. Hij weet dat 
communautaire dossiers voldoende 
springstof bevatten om de regeringsmeer
derheid uiteen te doen spatten. Hij is 
bovendien op de hoogte van wat zich in 
het Brussels hoofdstedelijk gebied voor
doet. De Nederlandstalige partijen drei
gen er het pacificatiemodel op te blazen. 
Hun geduld is op. Walter Vandenbossche 

(CVP), Michiel Vandenbussche (SP) en 
Sven Gatz (VU) dienden in het Brussels 
parlement een gezamenlijk interpellatie-
verzoek in over de toepassing van het 
"taalhoffelijkheidsakkoord". Dat akkoord 
- dat niet meer dan de bevestiging van de 
taalwet inhoudt - werd vorig jaar binnen 
de Brusselse regering goedgekeurd, maar 
werd vooralsnog niet toegepast. De Brus
selse vice-gouvemeur doet niets anders 
dan benoemingen van Brusselse gemeen
ten en OCMWs schorsen wegens over
treding van de taalwet. De Brusselse 
regering kan deze schorsingen omzetten 
in vernietigingen. In afwachting van de 
nakoming van het taalhoffelijkheids-
akoord zag de Brusselse regering daarvan 
af. Dat brengt echter weinig zoden aan de 
dijk. De jongere Vlaamse "garde" is dat 
beu en roept in feite niet enkel de Frans-
taligen, maar ook de Nederlandstalige 
Brusselse ministers tot de orde. Deze 
hebben het signaal begrepen, want op 16 
november komen de Brusselse regerings
leden bijeen voor een extra ministerraad 
over de taalproblemen. 

EU-STEMRECHT 
Uit verklaringen aan de pers, valt nu reeds 
af te leiden dat de Franstaligen en Ne-
derlandstaligen in Brussel een felle dis
cussie zullen voeren. Ze zijn het alvast 
niet eens over de te nemen maatregelen. 
Intussen moet premier Dehaene dringend 
een voorstel uit zijn hoed toveren met 
betrekking tot het communautair geladen 
dossier over het EU-stemrecht. 
De niet-partijpolitieke Vlaamse beweging 
roept alle hens aan dek. Ze is niet gekant 
tegen het EU-stemrecht, spreekt zich (op 
uitzondering van Antoon Roosens) niet 
over het daaraan gekoppelde dossier van 
het migrantenstemrecht uit, maar eist 
waarborgen ten aanzien van het EU-
stemrecht en eventueel later ook naar 
aanleiding van het migrantenstemrecht. 
Dat werd vermeld tijdens een perscon
ferentie, verleden week woensdag, in
gericht door Het Vlaams Komitee voor 

Brussel en het Halle-Vilvoorde Komitee. 

De stellingen van beide comité's worden 
ondersteund door Ludo Abicht, Boude-

wijn Bouckaert, Eric Defoort, Robert Se-

nelle, Matthias Storme, Fernand Vanhe-

melryck, Frans van Mechelen, Manu Ruys 

en Mare Platel. 

Onder de auspiciën van het OVy stellen 
de beide organisaties dat het gemeentelijk 
stemrecht voor Europese ingezetenen ge
koppeld moet worden aan de gemeen
telijke belastingsplicht, aan een vol
doende verblijfsduur en een voldoende 
kennis van het Nederlands. Het ambt van 
burgemeester en schepenen moet aan 
eigen onderdanen voorbehouden wor
den. In Brussel moeten de Vlamingen op 
alle bestuursniveau's voldoende sterk ver
tegenwoordigd zijn. Bovenal moet (eerst) 
de gemeente- en provinciewet en de ge
meentekieswet, zoals voorzien in de Sint-
Michielsakkoorden, geregionaliseerd 
worden. 

Doe wel en zie 

niet om! 

I 

V U-parlementslid Nelly Maes schreef een open brief naar 
Justitieminister Stefaan de Clerck, Daarin vraagt ze 

opheldering over een pedofiliezaak. De Belgische 
autoriteiten, aldus Nelly Maes, zijn te laks. 

Pedof iire op 
bestelling 

Op vrijdag 31 oktober bekeek Nelly Maes 
een vldeocasette. De VU-ondervoorzitter 
was zo geschokt, verbijsterd en aange
slagen door wat ze te zien kreeg, dat ze de 
pers bijeenriep en een open brief naar 
Justitieminister Stefaan de Clerck (CVP) 
sclireef. ,,Als ik dit niet deed, zou ik mij als 
moederen als pariementslid medeplichtig 
hebben gevoeld." 
De weerzinwekkende beelden werden zo
waar in een toeristisch filmje over het 
vakantie-eiland Madeira "verwerkt". Ze lie
ten zien hoe minderjarige, vermoedelijk 
Portugese Jongens van acht tot dertien 
jaar onverdacht en door een oudere heer 
op straat werden aangesproken en met 
behulp van geld, voedsel en sigarettten 
naar een appartement of een hotel wer
den gelokt. Daar werden ze dronken ge
voerd, moesten ze zich uitkleden en hun 
penis voor de camera tonen. Twee heren, 
waarvan één Nederlands sprak, leverden 
"commentaar terwijl ze de jongens sek
sueel misbruikten. In feite doet de vi
deofilm, hoe afschuwelijk dit ook klinkt, 
"dienst" als een "catalogus" waardoor kin
deren - op basis van de door de heren 
aangeprezen "kwaliteiten" - uitgekozen 
kunnen worden en aan pedotoerlsten op 
bestelling ter beschikking gesteld kunnen 
worden. 
Op de video zijn de heren duidelijk her
kenbaar. Je hoort hun stem bij het com

mentaar, je ziet hoe ze zich aan de kin
deren vergrijpen. De ene man is een 
Pori:ugees; de andere man, Norbertd. R., 
IS afkomstig uit Temse, werkt er in een 
OCMW-ziekenhuls en loopt nog steeds op 
vrije voeten. Nochtans werd naar aan
leiding van een onderzoek naar kinder
porno - het zogenaamde in 1990 ont
dekte Temse-netwerk- de bewuste video, 
samen met een adressenlijst, op 11 fe
bruari 1992 tijdens een huiszoeking in 
Temse In beslag genomen. De in de wo
ning van d.R gevonden video bleef jaren 
lang in de kelders van het Dendermondse 
gerechtsgebouw liggen. Het Dender
mondse parket zegt dat het bewijsma-
tenaal aan de Nederlandse Justitie werd 
overgemaakt. Omdat, aldus het parket, 
"de" films daar werden gemonteerd en 

•geproduceerd. Overigens, zo meent het 
parket, kon de Temsenaar niet in België 
vervolgd worden omdat in 1992 het bezit 
van kinderporno nog niet strafbaar was. In 
Nederiand werd d.R. eerst veroordeeld, 
maar in beroep vrijgesproken. 
Nelly Maes is niet opgezet met de wijze 
waarop het Dendennonde parket het on
derzoek heeft gevoerd. Ze beschuldigt 
diegenen die het gevonden materiaal on
gebruikt lieten minstens van „schuldig 
verzuim." Ze vermoedt dat het onderzoek 
op een bepaald echelon tegengewerkt 
werd. Ze verzoekt Justitieminister De 

Clerck zijn verantwoordelijkheid op te ne
men zodat verdere misselijke criminate 
activiteiten vermeden kunnen worden. 
Verleden week donderdag werd de mi
nister door de kamerieden Mare Verwllg-
hen (VLD) en Hubert Brouns iCW) over de 
zaak aan de tand gevoeld. De minster 
neemt de woorden van de gerechtsdie
naars in de mond door via een niet-
zeggend "administratief antwoord te be
weren dat alles grondig werd onderzocht 
en dat geen pedofiilenetwerk werd ont
dekt. Ovengens omzeilt de weinig moe
dige minister de grond van de zaak door 
de "informanten" - de VZW Morckhoven 
die ervan beschuldigd wordt laakbare on
derzoekstechnieken te hanteren - de les 
te spellen. 
De minister maakt op zijn minst gebruik 
van een bedenkelijke argumentatie. Eerst 
en vooral valt te betwijfelen dat het kin
derpornodossier volledig werd onder
zocht en afgehandeld. Niet voor niets 
werd verieden week donderdag de Por
tugese kompaan van d.R. In Portugal aan
gehouden en vraagt het Portugese ge
recht de ullevering van d.R. zelf. Bo
vendien kwamen in het zaterdagse Ne
derlandse duidingsprogramma Nova ge
tuigen vertellen dat de bewuste "cata-
logus"-vldeo in twee bars in Temse werd 
vert;oond en voor verkoop aan pedofielen 
werd aangeboden, in het programma 
werd bovendien we! degelijk het bestaan 
van een netwerk van pedofielen, met 
vertakkingen naar Nederland, België, 
Duitsland en Groot-Britannië, uit de doe
ken gedaan. Is niet eindelijk het moment 
aangebroken en zijn niet voldoende be
zwarende elementen opgedoken, opdat, 
zo eist Nelly Maes, „de schuldigen ook in 
België berecht worden? Het feit dat Ie
mand reeds in Nederland beschuldigd 
was. Is geen argument om hem hier on
gemoeid te laten.' 

(evdc) 
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stof tot spreken 
De ministerraad heeft in verband met de 
staatsbegrafenis van de heer Van der Eist 
geen enkele beslissing genomen en er kan 
dus in geen geval sprake zijn van een 
eenzijdige weigering vanwege de 
krijgsmacht en de minister van 
Landsverdediging om een 
regeringsbeslissing na te leven. De 
militaire ceremonie bij dit soort 

gelegenheden bevat vier momenten 
waarbij een melodie wordt gespeeld die 
eindigt op de eerste tonen van de 
Brabangonne. Die elementen van het 

protocol waren onaanvaardbaar voor de 
organisatoren van de plechtigheid, maar 
de minister van Landsverdediging wilde 
niet laten tornen aan het militaire 
protocol. Bijgevolg gaf hij de militairen 
opdracht weg te blijven. Ik heb niet de 
gewoonte de beslissingen van een 
regeringslid te commentariëren. 
(Integraal antwoord van premier Dehaene 
aan Bert Anciaux) 

• WETSTRAAT ^ 

4 

O p dinsdag 4 november werd in de Kamer van 
Voil<svertegenwoordigers een discussie 

gevoerd over de "weinig doorziclitige transferten" 
in de gezondlieidszorgen. Of Inoe de Beigisclie 
baby's eventueei de sclneeftrel<l<ingen kunnen 

veri<iaren. 

Vliegensvlug 
naar huis 

Politici, noch vele ambtenaren zijn uit
blinkers in correct taalgebruik. In tech
nische discussies wordt een taaltje ge
hanteerd dat geen mens begrijpt. Wie er 
het Beknopt Verslag van de federale ple
naire vergadering op naleest, moet niet 
zelden grondig speurwerk ondernemen 
om te begrijpen waarover de discussie nu 
eigenlijk handelt. Natuurlijk is een be
knopt verslag slechts een beperkte weer
gave van het debat, waardoor belangrijke 
details, verklaringen of inzichten ont
breken. Toch loopt het met de begrij
pelijkheid van dergelijke teksten al te 
vaak de spuigaten uit. VU-kamerlid An-

nemte Van de Casteele: „Tja, er wordt 
tijdens de debatten over gezondheidszorg 
gebruik gemaakt van een woordenschat 
die ook de administratie van het Rijks

instituut voor Ziekteverzekering (RIZIV) 
hanteert. De mensen van het Beknopt 
Verslag horen het vaak in Keulen don
deren." 

PERFORMANTre 
Op dinsdag 4 november ondervroegen 
Annemie Van de Casteele (VU), Jef Val

keniers (VLD) en Francis Van den Eynde 

(Vlaams Blok) federaal minister van So
ciale Zaken Magda De Galan (PS) over 
"regionale scheeftrekkingen in de patho-
logiefinanciering". Het Van Dale Groot 

Woordenboek der Nederlandse Taal om
schrijft "pathologie" als „dat deel van de 
wetenschap dat de oorzaken en de aard 
van de ziekten behandelt." Terwijl pa
thologisch betekent „tot de ziektenleer 
behorende" of „abnormaal, ziekelijk." 
Na enig zoekwerk kwamen we te weten 
wat pathologiefinanciering volgens het 
medisch-administratieve en politieke jar
gon inhoudt. In feite konden we niets 
anders dan zelf een definitie formuleren. 
Pathologiefinanciering staat dan voor 
„het onder controle houden van het 
enorme bedrag dat de ziekenhuizen van 
het RIZIV krijgen door de financiering te 

Verloren water 
Vorig jaar kwam liefst 13,1% van het Vlaams 
drinkwater niet bij de consument terecht. 
Dat komt neer op 155.347 kubieke meter per 
dag. Het water ging "verloren" door defecte 
meters, lekken in het leidingnet of werd als 
reinigingswater voor het spoelen van lei
dingen en reservoirs gebruikt. Dat blijkt uit 
een een antwoord van Vlaams minister van 
Milieu Theo Kelchtermans (CVP) op een 
schriftelijke vraag van Vlaams VU-parle-
mentslid Johan Sauwens. 
Johan Sauwens: „ Water is een te kostbare 
grondstof om de distributie ervan niet voort
durend aan grondige controles te onder
werpen. Via een ultbebreld leidingnet be
zorgen de watermaatscliappijen jaarlijks 
enorme hoeveelheden grond- en opper
vlaktewater aan de consumenten. Maar ten 
gevolge van lekken In deze Infrastructuur 
hebben de watermaatschappijen met weg-
sijpelend water a f te rekenen." 

Sauwens wou dan ook van Kelchtermans 
weten hoeveel drinkwater er precies in het 
Vlaamse gewest verloren gaat en hoe de 
controles gevoerd worden. De CVP-minister 
bekende niet te weten hoeveel water de 
consument moet ontberen „In de drin-
watersector spreekt men immers van niet-
geregistreerd verbruik, dat ook reinigings
water voor het spoelen van leidingen en 
resevoirs, defecte watermeters en clandes
tien afgetapt water omvat. Dit verbruik kan 
bepaald worden na vergelijking van de hoe
veelheden die in de waterproductiecentra en 
de levering aan klanten vertrekt." 
De Vlaamse drinkwatermaatschappijen von
den vorig jaar 11.995 lekken in het wa
terleidingnet. Het grootste aantal lekken viel 
bij de Provinciale en Intercommunale Drink
watersmaatschappij der Provincie Antwer
pen te noteren. 

Flllp Vandenbroeke 

VU-kamerlia Annemie Van de Casteele 
wees op de weinig doorzichtige 

scheeftrekkingen In de 
gezondheidszorgen. 

laten afhangen van het ziektebeeld." Een 
dergelijke financiering werd in 1994 in
gevoerd om misbruiken en scheeftrek
kingen tegen te gaan. Zo worden aan 
ziekenhuizen niet langer bedragen toe
gekend op basis van voornamelijk het 
aantal bedden, dan wel voornamelijk op 
basis van de ernst van de ziekte. In het 
verlengde daarvan is het overgemaakte 
budget afhankelijk van „de performantie 
inzake de verblijfsduur per pathologie in 
de ziekenhuizen." Het woord "perfor
mantie" is in de Van Dale niet te vinden en 
dus vroegen we uideg aan Annemie Van 
de Casteele. „Daarmee wordt bedoeld 
dat aan ziekenhuizen die erin slagen men
sen op korte termijn naar huis te sturen 
een hoger bedrag toegewezen wordt." 
Op basis van deze specifieke regeling 
wordt tussen de gemeenschappen een 
som van 1,2 miljard (her)verdeeld. VU-
kamerlid Annemie Van de Casteele maakt 
daarbij gewag van een weinig doorzich
tige scheeftrekking. Dat is een voor
zichtige uitdrukking voor wat een re

gelrecht misbruik zou kunnen zijn. Ver
moed wordt dat in bepaalde Waalse zie
kenhuizen sommige patiënten als het 
ware vliegensvlug naar huis worden ge
stuurd om ze even later terug op te 
nemen. 

DECIEL 

Daarnaast treedt, uitgaande van de in
tensieve zorgen, een herverdeling van om 
en bij de 4,5 miljard op. Met intensieve 
zorgen worden de veertien soorten re-
animatieverstrekkingen bedoeld. Afhan
kelijk van het aantal reanimaties of het 
aantal aangewende reanimatietechnie-
ken, bovendien afhankelijk van het aantal 
gebruikte bedden én naargelang de re-
animaties in de C- D- of E-bedden voor
komen, worden de ziekenhuizen „in de
cielen ingedeeld." Dat is een punten
systeem waarop de basisfinanciering be
rust, terwijl pas voor die ziekenhuizen die 
onder "deciel 7" worden ondergebracht 
de middelen exponentieel aangroeien. De 
artsen Van Dyck en Rutsaert berekenden 
dat 62% van de Waalse ziekenhuizen in 
deciel 7 of hoger worden geklasseerd, 
terwijl slechts 21% van de Vlaamse zie
kenhuizen dat cijfer behalen. Minister De 
Galan kon niet anders dan deze cijfers 
bevestigen. Berusten de betekenisvolle 
verschillen tussen de gemeenschappen op 
"objectief waarneembare criteria"? Al
licht niet. Zo deden de onafhankelijke 
ziekenfondsen een onderzoek naar de 
intensieve zorgen bij pasgeborenen. 
Daaruit blijkt dat de Waalse zuigelingetjes 
verbazend veel gereanimeerd worden. 
Dat geldt voor 44% meer dan in Vlaan
deren. Opvallend is ook dat in Vlaan
deren en Brussel veel meer spoedgevallen 
worden opgenomen. 
Minister Galan gaf toe dat „de medische 
registratie niet voldoende wordt gebruikt 
en dat men een volledig nieuw finan
cieringssysteem moet uitwerken." 

(evdc) 

Kinderziekten 
"Voorafbetalers" van belastingen hebben 
door een computerfout te weinig korting 
gekregen. De opgedoken fout gold ten 
aanzien van de personenbelasting voor 
het aanslagjaar 1997, inkomsten 1996. 
Hoe vroeger (van 10 april 1996 tot 20 
december 1996) de voorafbeltahngen 
plaatsvinden hoe ruimer de korting. De 
computer kende echter slechts de korting 
van 20 december (3,75%) goed. Het 
ministerie van Financiën belooft de fou
ten recht te zetten. 

VU-kamerlid Hugo Olaerts meent dat de 
problemen daarmee niet van de baan zijn. 
„Hei nieuwe computersysteem lijdt onder 

meerdere kinderziekten. Ook de verwer

king van het tweede deel van de be

lastingsaangifte - voornamelijk voor zelf

standigen, vennoten, bestuurders, indus

triëlen, handelaars en landbouwers -

moet wegens computerproblemen terug 

op fiche gezet worden." 

Het kamerlid verwijst ook naar de flop 
van de automatische berekening van be
lastingen voor gepensioneerden. Zo werd 
aan de doorsnee-gepensioneerde beloofd 
dat hij of zij niet langer zou geplaagd 
worden met het invullen van de be
lastingsaangifte. Daar is naderhand niets 
van in huis gekomen. 
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A fgelopen week kregen de congresdeelnemers de 

voorstellen van de commissie in hun 

brievenbus. Nu kunnen ze nagaan of hun 

amendement werd overgenomen door de 

congrescommissie. Blijkt dat niet het geval, dan 

krijgen ze op 22 en 23 november een tweede kans. 

• CONGRES • 

22 'i. 23 jjoysjjjliaj- "IJ Lsii'/ajj 

De geïnteresseerde congresgangers heb
ben hun best gedaan: de tekstbundel met 
voorstellen en amendementen is goed 
150 blz. dik. In wat volgt willen wij niet 
ingaan op de pro's of contra's. Bent u 
voor of tegen de republiek, het refe
rendum, het sociaal huis: in Leuven vecht 
u dat maar uit. Spreekwoordelijk of met 
een tijdig afgeleverde import- en ex
portvergunning. Op deze bladzijde doen 
we niet aan zware politiek of aan maat
schappijleer, maar maken we een korte 
reis doorheen de bundel. Een eigenzin
nige reis vol kleine en soms ook wel 
grappige verrassingen. Congresteksten 
zoals u ze nog niet bekeken had: Fasten 

your seatbeltsl Of, zoals minstens één van 
de congresdeelnemers liever zal horen: 
Doe uw gordels om! 

Vorige week (WIJ, 6 nov. 1997) kon u 
al lezen dat de resolutie omtrent het 
omvormen van België grondig is gewij
zigd. Wat u er toen niet bij vernam, is dat 
daarmee een zich als 'spectaculair' aan
dienend debat in de kiem is gesmoord. 
Want wat hadden wij in de oorspron
kelijke tekst gelezen? „Dit parlement (...) 
vormt de agora voor het debat (...)." Een 
zeer omstreden passage: voor het woord 
'agora' (volksvergadering) werden liefst 
vier alternatieven aangeboden. 

1) forum: (o.a.) bijeenkomst waarop één 
of meer deskundigen een inleiding hou
den over een bepaald onderwerp en 
daarna daarover in discussie treden men 
elkaar en met het pubhek. 

2) locatie: (o.a.) plaatsbepaling. 
3) plaats: (o.a.) een zitplaats die men 
inneemt of mag innemen. 

4) platform: (o.a.) booreiland. 

De congrescommissie zocht en vond een 

compromis: het woord agora werd af

gevoerd. 

*• Overigens wel meer zijn er van die 
constructies moeilijke vervangen door 
pleegt wat men te noemen Nederlands. 
Zo had iemand congresresolutie 3.13 
gelezen. Het resolutienummer deed al het 
ergste vermoeden en, jawel, er zat dan 
ook een pareltje van logica in. Al moest 
men zich wat moeite getroosten om het te 
ontdekken. „Om de georganiseerde mis
daad (die zich per definitie internationaal 
organiseert) met enige kans op succes te 
bestrijden (...)" luidde het. „Om de in
ternationaal georganiseerde misdaad met 
enige kans op succes te bestrijden (...)" 
werd het na een amendering. 
Daarmee is het verhaal niet af. Want ook 
het volgende amendement werd inge
diend: „Vervangen: ... 'per definitie' ... 
door... 'vaak'." En dat is, vaak, niet per 
definitie hetzelfde! 

^ Het verwerken van zoveel teksten 

vraagt tijd en enige creatief knip- en 

plakwerk. De congrescommissie deed er 
naar eigen zeggen 23 uur over om van alle 
ingevoerde informatie opnieuw een hel
der pakket resoluties samen te stellen. 
Zoals bovenstaand voorbeeld al aangaf 
zijn de teksten daarbij soms gewijzigd. 
Ook voor de indieners van de amen
dementen zal het opnieuw wat puzzel-
werk worden om door het oerwoud dat 
zijzelf creëerden opnieuw de bomen te 
zien. Een voorbeeld. In de oorspron
kelijke teksten lazen we in resolutie 3.4. 

LAAT DE DEMOCRATIE 
NOOIT MEER ZWIJGEN 
V O L K S U N I E - C O N G R E S 

vaard, of niet. Is de rest nog de moeite van 
het verdedigen waard of is aansluiten bij 
een andere indiener misschien gemak
kelijker. Om u alvast aan te tonen dat 'DA' 
in feite een geschenk van de duivel is, 
slechts één klein voorbeeld. Zo luidde een 
gedeelte van resolutie 1.10 oorspron-

Soepel de agora in! 
„(...)Bij wijze van tegengewicht wordt er 
een verplichte rechtsbijstandsverzekering 
ingevoerd. De verzekerden kunnen vrij 
hun advocaat kiezen. Voor de minst-
begoeden moet deze verzekering graris 
zijn." In de nieuwe resoluties stelt de 
congrescommissie voor om het hele voor
stel maar te schrappen. Weg voorstel 3.4.! 
Maar wat lezen we in het nieuwe voorstel 
van resolutie 3.6.? „(...)Er wordt een 
verplichte rechtsbijstandsverzekering in
gevoerd voor een beperkt aantal betwis
tingen. Deze verzekering is gratis voor de 
minstbegoeden. De keuze van advocaat is 
vrij voor alle verzekerden." Het com
pacter en opnieuw leesbaar maken van de 
resoluties heeft zo zijn nadelige gevolgen 
en daar kan u niet kwaad om zijn. U was 
er immers voor gewaarschuwd. „Soms 
heeft de congrescommissie delen van oor
spronkelijke resoluties verplaatst.De 
amendementen die op die tekstpassages 
van toepassing waren, zijn dan mee op
geschoven." luidde het in de begelei
dende brief. 

^ Het doorgronden van congresreso
luties en de amendementen daarop is niet 
altijd even duidelijk. Wie de bundel door
neemt, zal opmerken dat er voor ieder 
amendement letters staan. Omdat WIJ 
geen geheimen kent, geven we u mee wat 
we weten. 

A) Staat deze letter voor uw amende
ment, dan mag u tevreden terugkeren. De 
congrescommissie vindt u een fidele af
deling, een grave gast of een toffe meid: 
uw amendement is Aanvaard! 
NA) Deze letters weten het drinken van 
een goed glas bier steevast om te toveren 
tot een in hoge mate vervelende be
zigheid. Staan ze voor uw amendement 
dan drinkt u beter NA-bier: uw voorstel is 
Niet Aanvaard en u zal het dan ook in de 
agora (zie ook: plaats, forum, locatie, 
platform) moeten gaan verdedigen. 
DA) Zowaar nog meer werk: uw voorstel 
is Deels Aanvaard. Congresgangers zul
len nu echt moeten gaan nadenken en 
afwegen. Is het belangrijkste deel aan-

kelijk: „De hoogste ambtenaren, die 
moeten instaan voor degelijk overheids
bestuur, moeten kunnen aangetrokken 
worden volgens een soepele formule met 

een selectie door een onafhankelijke jury, 
(...)". Eén van de VU-afdelingen vraagt 
middels een amendement om het woord 
'soepele' te schrappen. Niet meer, niet 
minder. In de vernieuwde resolutie is het 
woord 'soepele' in geen velden of wegen 
te bekennen. Het amendement draagt 
niettemin het 'DA'-stempel. Wat er ook 
van zij: op 22 en 23 november a.s. kan 
een beetje soepelheid waarschijnlijk geen 
kwaad. Wie dat aan den lijve wil on
dervinden, zakt maar af naar de agora! 

(gv) 
c& Meer info over het congres waarop 

ook niet-VU-leden spreekrecht heb
ben: 021219.4930. 5 

Bussen en fuiven 

Tango Al Sur zal een muzikaal tintje geven aan óe slotzitting op zondag. 

Twee West-Vlaamse arrondissementen heb
ben de beslissing genomen om samen en met 
de bus naar Leuven-congresstad te reizen. 
Arr. leper 
Opstaplaatsen: 
Poperinge, Grote Markt om 11u.30 
leper, station om 11u.45 
Beselare, oprit A10 om I2u. 

De rit kost 100 fr. per persoon, Inschnj-
vlngen worden verwacht bij José Boeraeve en 
Marleen Alleman op tel. 057/35.35.29 
Arr. Kortrijk-Roeslare-Tielt 
Opstapplaatsen: 
Kortrijk, Conservatoriumplein om 7u.45 
Izegem, goederenstation om 8u 
Roeselare, achterkant station om 8Ü.15 
Tielt, station om 8u.50 

De rit kost 100 fr. per persoon en in

schrijvingen worden verwacht bij Tonie Soete 
op tel. kantoor 051/ 20.85.45 of tel. privé 
051/20.85.65. 

DEMOCRATIE-FUIF 

Voor VUJO'ers en andere mensen die „het" na 
de eerste dag congresseren nog lang niet 
moe zijn en nog een tijdje in jjeuven willen 
blijven is er een Democratie-fuif. Deze gaat op 
zaterdag 22 november om 21 u. van start in 
dancetarta Rumba in de Klekenstraat, vlakbij 
de Oude Mari<t. 
Voor wie tijdig reserveert zorgt VUJO voor een 
gratis ovemachtingsplaats weliswaar op z'n 
VUJO's, d.w.z. met meebrengen van de eigen 
slaapzak, luchtmatras of matje. 

Info en reservatle bij Jan Brocatus 
02/219.25.00 of bij Stün Bex 016/25.98.48 
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Een muziekuurtje 

De trouw van 

hertog Karel 

met Margaret 

van York te 

Brugge. 

In de 15de en 16de eeuw zwermden 
Vlaamse polyfonisten over Europese ha
ven uit. Ze oogstten er waardering en 
roem. Dufay verbleef in Rome en Bo
logna, Isaac zong in Firenze, Obrecht was 
kapelmeester in Ferrara. Johan van Cau-

wenberge, presentator van De Kunstberg 
op Radio 3, vertelt onder de titel Magister 

X het fictieve levensverhaal van een van 
hen. De verteller en zijn hoofdpersonage 
groeien samen op in Brugge. De ka-
pittelschool is er hard, maar leerrijk. 
Soms verlizen ze mekaar achteraf uit het 
oog, soms vinden ze mekaar terug. De 
verteller is zanger, avonturier en huur
soldaat geworden. Zijn vriend Andries 
verblijft als castraat en componist in Am-
boise, Firenze en Napels, onder de ogen 
van de beeldschone Lucretia Borgia, de 
eigenzinnige Josquin en de fulminerende 
Savonarola. Zo tekent Johan van Cau-
wenberge een kleurrijk tijdsbeeld van 

oorlog en pest, zeden en gewoonten, 
mode en kerk. De Capilla Flamenca volgt 
de draad van het verhaal door een schit
terende bloemlezing van chanson, mis en 
dans. Ockeghem, Josquin, Isaac en Su-
oate wijden ons in. 

POSTMODERN 

Dezelfde uitgeverij tekent nog voor me
nige andere interessante bijdragen over 
muziek. 

De kleine porno is een staalkaart van de 
muziekgeschiedenis in het postmoder
nisme. Boudewijn Buckinx behandelt de 
(niet gemakkelijke) materie in dialoog
vorm en met een scheut ironie. De gees
tige illustraties komen uit de studie van 
Herr Seele. (109 blz., 595 fr.) 
Frits de Haen wijdt een studie aan Josquin 
des Pres (Der Noten Meister), wereld
burger en geniaal componist van missen, 
motetten en chansons die alleen schreef 

wanneer het hem zinde en niet wanneer 
een ander het verlangde. (100 blz., 490 
fr.) 

Dezelfde auteur laat ons via de brief
wisseling van Monteverdi kennis maken 
met de schepper van de opera Orfee, de 
Mariavespers en menig madrigaal, met 
vrienden, collega's en vorsten, maar ook 
met de dagelijkse beslommeringen en 
moeilijke omstandigheden waarin een 
componist uit de 17de eeuw meest wer
ken (104 blz., 550 fr.). 
De term „authentiek" in de muziek is 
voorwerp van discussie en controverse. 
Op welk orgel speel je Bach ? Kan Mozart 
nog op een Steinway? Bleef Beethoven 
nog dezelfde na Marnoncourt? En welke 
koorbezetting neem je voor Brahm's 
Deutsches Requiem^ Jos van Immerseel 
nam alle symfonieën van de jarige Schu
bert op. Hij ging terug naar de bron. Zo 
kregen we een ander klankbeeld, minder 
gepolijst en afgerond. Verschillende au
teurs onder wie Jos van Immerseel zelf 
schreven onder de titel Schubert zonder 

bril een begeleidende studie bij die op
name (128 blz., 490 fr.). 
Tenslotte nog even naar 25 jaar La Petite 

Bande. Onder hoofdredactie van Pieter 
Andriessen krijgt je onder het etiket 
„Athentiek of fanatiek" een aantal ge
tuigenissen over het ensemble van Si-
giswald Kuijken. 

Zoals dat van Robert Wangermée over 
Safford Cape die al in 1933 bij Josquin en 
de Machaut terecht kwam, van de ge
broeders Kuijken zelf die getuigen van 
hun eigen zoektocht met vallen en op
staan, en van Pierre Bartolomés over hun 
exploratie van Schoenberg, Webern en 
Boules vanuit hun overtuiging van de 
deugdelijkheid van het provoceren {% 

blz. 490 fr.). 

(wdb) 

c& Magister X - mooi verlucht boekje + 

CD, 995 fr. Uitg. Alamira, PB 45 te 

3990 Peer 

In een rotvaart hebben boeken over de 
'Witte Woede' en de zaak-Dutroux de 
markt overstroomd. Haast zonder uit
zondering werden liet bestseilers. Door-
Ineen de loop van het jaar brachten wij u 
er al enkele, maar pas met deze zal uw 
witte verzameling volledig zijn: 
Eén van de meest bekende in de reeks is 
ongetwijfeld In naam van mijn zus van 
Nabela Benaïssa, zus van Loubna Het 
werk IS vertaald uit het Frans en doet een 
hoogstpersoonlijk relaas van vijf jaar ver
dwalen in het gerechtelijk doolhof. 
o» In naam van mijn zus. Nabela Be

naïssa. Uitg. EPO-Berchem. 1997. 
144 blz. 495 fr. 

in Rechter Connerotte. De Witte Ridder 
gaan gerechtsjournalist Michel Petit en 
Dominique Moreau, communicatiedes
kundige, op zoek naar 'de mens achter 
de magistraat'. U mag met hen mee-
zoeken, maar u bent, vanzelfsprekend, 
tot niets verplicht 
c» Rechter Connerotte. M. Petit & D. 

Moreau. uitg. Hadewych - Ant
werpen. 1997. 98 blz. 398 fr. 

Een erg aangenaam, bovendien niet ge
heel vrijblijvend, boekje over de affaire-
Dutroux is, tot slot, uitgegeven in de 
Balans-reeks van VUBPress. Het heet Kri
tische reflecties omtrent de Zaak Du
troux er[ bevat een aantal bijdragen van 
academici en journalisten. Dat betekent 
net dat een en ander uitsluitend ge
schikt is voor heel geleerde mensen, 
c» Kritische reflecties omtrent de 

zaaic Dutroux, c. Eilaerts (red.), 
ung. VUBPress - Brussel. 1997. 
126 blz. 450 fr. 

De witte winst 

Nabela Benaissa 

In Het orkest van de Wetstraat gaat De 
Morgen-journalist Fillp Roglers op zoek 
naar 'tekenen van nieuw leven in deze 
crisis'. Dit boek heeft de verdienste om 
in een vlotte, journalistieke aanpak - in 
sommige gevallen bovendien vrij ge
detailleerd - de reacties en vernieu
wingspogingen van de jongste tijden op 
een rijtje te zetten. Het valt daarbij op 
dat de vernieuwings-HST van toen, ach
teraf bekeken eerder een oude diesel 
was die, tot nader order, zeer weinig tot 
geen zoden aan de dijk heeft gezet. Wat 
b.v. te denken van dit staaltje vernleu-
wingscultuur van Steve Stevaert: „Je zal 
altijd organisatievormen nodig hebben: 

Steve Stevaert 

een parlement, een regering, en par
tyen. Ik ben ervan overtuigd dat onze 
belangrijkste structuren al aangepast 
zijn, maar het komt eropaan ze verder, 
beter en zo modern mogelijk aan te 
vullen. Te weinig te laat? Wij zijn het 
orkest van de Titanic niet. Die nieuwe 
structuren komen er. Of we willen of 
niet, we moeten vooruit. Het is jammer 
dat we hebben moeten wachten op 
zulke extreme omstandigheden om in te 
zien dat die veranderingen er moeten 
komen, maar zo is het nu eenmaal. We 
zijn verplicht om in nieuwe schema's te 
denken. Het is een evolutie waar de 
democratie mee moet omgaan, ik ben 

blij met de verontwaardiging van de 
mensen vandaag. Het is verdorie een 
geschenk voor de politiek. We moeten 
de bal niet terugspelen, maar hem op
pikken. De grootste fout die we nu 
kunnen maken, is die hele stroming af
wijzen. Wat ik van die nieuwe burger tot 
nu toe gezien heb, vind ik zeer be
moedigend. Die burger wil niet afbre
ken, hij doet niet aan anti-politiek. Pas als 
we die kans niet aangrijpen, stellen we 
de poorten wagenwijd open voor ex
treem-rechts. Nu is het een kwestie van 
zwemmen of verzuipen." Een halve 
bladzijde lang over... Ja, wat eigenlijk? 
Daar mag je als 'burger' niet te negatief 
van worden, want dit is één van de 
politici van wie 'men' ons wil doen ge
loven dat hij oplossingen zal brengen ... 
Roglers schreef hoe dan ook één van de 
betere - want meer afstandelijke - 'witte 
boeken'. 
c» Het oricest van de wetstraat. Fillp 

Roglers. uitg. van Halewyck- Leu
ven. 1997.112 blz. 398 fr. 

Tot Slot nog dit. lezers die een echt goed 
boek over de 'Witte Woede' willen ko
pen, doen er mogelijk best aan om nog 
enkele maanden, zoniet jaren te wach
ten.Tegen dan mogen er enkele meer 
beschouwende, wetenschappelijk ge
fundeerde en vooral afstandelijke wer
ken verwacht worden. Dan pas kan ge
oordeeld worden over de waarde van 
alle vernieuwingsplannen, over de won
den die al die affaires geslagen hebben. 
Dat veronderstelt tegelijk dat al die af
faires verleden tijd zullen zijn. We helpen 
het u hopen. 
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Lunchgesprekken over 
volksnationalfsme 

Het Vormingscentrum Lodewijk Do-
sfel organiseert een nieuwe reelcs 
lunchgesprekken. Dit keer draait alles 
rond het thema volksnationalisme. Een 
thema dat VU'ers, als echte inter-na-
tionalisten, zeker boeit. De eerste gast
spreker, op donderdag 27 november, is 
Ludo Docx, dé kenner van de Bas-
kische beweging. Als Vlaams priester 
woont en werkt Docx al meerdere 
jaren in Baskenland. Hij spreekt vlot 
Baskisch en kent de geschiedenis van 
dit volk als geen ander. 
Een goede kennis van die Baskische 
geschiedenis is broodnodig om de hui
dige politieke situatie te begrijpen. U 
mag zich verwachten aan een span
nende uiteenzetting over het bombar
dement op Guernica, de dictatuur van 
Franco, de Vlaams-Baskische solida
riteit, de letterwoorden ETA en GAL, 
de jonge Baskische dienstweigeraars, 
enz... 

Op 4 december volgt een lunchgesprek 
met een vertegenwoordiger van de Zi
geuner-gemeenschap; op 11 december 
brengt Vlaams volksvertegenwoordi-

Ludo Docx 

ger Kris Van Dijck een actuele kijk op 
Bosnië. 

c» Voor meer informatie over de vol
ledige reeks lunchgesprekken: 
VCLD, Omwentelingsstraat 13 te 
1000 Brussel. Tel: 02/219.25.00 en 
fax: 02/217.35.10. 

Bert Anciaux 
verlaat Brussel 

niet! 

De bewering van Happart en Hasquin dat 
Bert Anciaux Brussel zou verlaten (Le Soir, 
7 nov. jl.) omdat de strijd voor de Vla
mingen zou verloren zijn, is volkomen uit 
de lucht gegrepen. 

B. Anciaux: „Ik woon nog steeds in Brussel 

en heb de vaste intentie hier ook te blijven. 

Meer nog, ik zal me blijven inzetten voor een 

verbetering van de positie van de Vlamingen 

in onze hoofdstad. Tegelijk werken we verder 

aan de opbouw van een eerlijk en correct 

samenlevingsmodel voor alle Brusselaars, 

met respect voor eikaars eigenheid." De 
beweringen van Happart en Hasquin zijn er 
alleen maar op gericht haat en vertwijfeling 
te zaaien en het Brussels samenlevings
model te laten ontploffen. 
Daar doet Bert Anciaux niet aan mee! 

De regionale vu-krant 

OOST-VLAANDEREN 
Do. 13 nov. AALST: Gespreksavond 

met Jan Caudron over ,,Misbruiken in de 
geneeskunde". Om 20u. in de Trouwzaal, 
stadhuis. Grote iviarkt te Aalst, vrije toe
gang. Org.: DF-Aalst. 

2a. 15 nov. TEMSE: Vlaamse Zan
gavond o.l.v. Dolf Peeters. Om 20u. In huize 
De wal, Sint-Jorisstraat 67. Toegang gratis. 
Org.: A.Verbruggenkring, aangesloten bij 
Rodenbachfonds. 

zo. 16 nov. CENT: Koud vtsbuffet. 
Om 12u. aperitief. Vanaf 13u. aanschuiven 
voor het buffet. Om I5u. 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. (inschrijven 
vóór 7/11, rek.nr. 068-2077640-24). Org.: 
vu-Gent-Centrum-Zuid i.s.m. Dr. Coosse-
naertskring. 

Dl. 18 nov. NINOVE: Voordracht 
„Relatie grootouders/kleinkinderen". Ge
zellig samenzlijn bij koffie en taartje. Om 
14U.30 in buurthuis De Pallieter, Smid Lam-
brechtstraat te Outer. Org.: WVG-Ninove. 

Vr. 21 nov. DEINZE: Het volksna
tionalisme in de affiche. Affiches-tentoon
stelling. Opening en voordracht om 19u.30 
in de keider van de Bibliotheek, Markt. Ook 
open 22 en 23 nov. van 10 tot I8u. Toegang 
gratis. Org.: Rodenbachfonds-Goosse-
naertskrtng. 

za. 22 nov. CENT: Sinterklaas: meer 
dan een kindervriend. Legenden en volks
gebruiken rond Stnt-Ntcolaas door Lieven 
Dehandschutter. Om 20u. in zaal Erasmus, 
Mageleinstraat te Gent. Info: Christiane De 
Smet (09/223.65.62). Org.: FW-Cent. 

Vr. 28 nov. ZOTTECEM: Vlaams-
nationallsme en de Nieuwe orde, 1914-
1945 door Bruno de Wever. Om 20u. in 
Kaffee Planchee, Hospitaalstraat 12 (dicht
bij Markt). Org.: vu-zottegem t.s.m. VCLD. 

vr. 28 nov. NEVELE: Optreden van 
troubadour Johan Vandenberghe. In zaal 
Kameleon te Nevele-Landegem. Gastspre
ker is Chris Vandenbroeke. Inkom 180 fr, 
wk 150 fr. Org.: Vlaamse Vriendenkring 
Groot-Nevete. Kaarten bij Hugo Verhaeghe 
(09/371.65.93), Olaf Evrard (09/371.94.26 
Of Michel Roelants (09/371.62.68). 

Vr. 28 nov. TEMSE: Gespreksavohd 
met Jaak Vandemeulebroucke. Om 20u.30 
in taverne „Old Temse", Kasteeldreef 22. 
Org.:Vü-Temse. 

Za. 29 nov. EEKLO: Bezoek aan de 
dubbeltentoonstellinng „Jules Lagae en 
tijdgenoten" en „K.L. Ledeganck en zijn 
tijd", in het CC De Herbakker en de Sted. 
Acad. voor Schone Kunsten, Pastoor De 
Nevestraat te Eeklo. Afspraak om 14u.l5 
aan CC De Herbakker. Bezoek om 14u.30. 
Deelname: 130 fr. info: Hllde Van Grem-
bergen (378.39.44) of Jo Van de Woestijne 
(377.49.18). Org.: Dr. j . Goossenaertskring 
Eeklo. 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 6 nov. BRUGGE: Jan Loones 

over,,België en het vorstenhuis". Om 20u. 
in De Gulden 

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 Plantijnzaal 
van de Stadsbibliotheek, info: J. Bogaert 
(tel. 30.10.39) of E. Vandewaile (tel. 
30.26.70). org.: VSVK. 

Do. 15 nov. TIELT: De machtigste 
mythe van Europa. Dia-voordracht door Vic 
De Donder. Om 20u. In Keldertheater Mal-
pertuis. Sint-Mlchielstraat 5. Toegang 80 fr. 
abo's, gratis. Org.: A. vander Plaetsekring 
Tielt. 

WO. 19 nov. ROESELARE: V-Club 
voor kinderen van 6 tot 12j. Wolfestljn. Van 
13U.30 tot 16U.30 in zaal 't Laag Plafond, 
Gaalpersstraat 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-
tünzaal van de stadsbibliotheek. Infó: J. 

Bogaert (tel. 30.10.39) of E. Vandewaile (tel. 
30.26.70). Org.: VSVK. 

WO. 28 nov. IZECEM: V-ClUb VOOr 
kinderen van 6 tot 12j. Het maken van een 
brievenhouder. Van 13u.30 tot 16u.50 in De 
3 Gezellen, Mentenhoekstraat. Deelname: 
100 fr. Org.: Vlanajo West-Vlaanderen. 

Wo. 26 nov. BRUGGE: Diamontage 
door Daniël Vangroenweghe over,,Bewo
ners van het Afrikaanse evenaarswoud". 
Om 15u. in de Magdalenazaal, Violterstraat 
7. Na de activiteit is er koffie voor wie dit 
wenst. Org.: VWG-Brugge-Centrum. 

DO. 27 nov. IZECEM:: Parijs-Brusset 
/ 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. Vandewaile (tel. 
50.26.70). Org.: VSVK. 

Vr. 28 nov. ROESELARE: De Bel
gische politiek & monarchie, nat gewo
gen... door Jan Loones. Om 20u. in 't Laag 
Plafond, Noordstraat 211. Org.: Roden
bachfonds Roeselare i.s.m. VCLD. 

za. 29 nov. IZECEM: Bezoek aan de 
tentoonstelling „Parijs-Brussel / 1848-
1914", om 14U.30 in het Gentse Museum 
voor Schone Kunsten. Info: J. Bogaert 
(30.10.39) of E. Vandewaile (30.26.70). 
Org.: VSVK. 

VLAAMS-BRABANT 
vr. 14 nov. MACHELEN: „Berdei-

dig". Ierse avond met drankjes en knab-
beltjes van de streek met muziek, sfeer en 
gezellige babbel. Vanaf 20u.30 in Bovenzaal 
Nova, Machelen. ledereen welkom. Org.: 
VU- en Dosfelkrtng Machelen-Diegem. 

za. 15 nov. GRIMBERGEN: VU-
Groot-Grimbergen nodigt iedereen van 
harte uit op zijn jaartijkse Kaas- en Wijn-
avond. Afspraak om 20u. in het boven-
zaaltje van het Fenikshof. 

za. 15 nov. NEDER-OVER'HEEM-
BÊEK: Vlaamse Stoverij of Balletjes in To
matensaus. Van 18 tot 23u. in zaal Familla, 
Frans Vekemansstraat 131. Ook op 16/11 
van l iu.30 tot I5u. Org.: VU-Heembeek-
Mutsaard-Haren. 

Dl. 18 nov. SINT-PIETERS-LEEUW: 
Open dialoog met Bert Anciaux. Om 20u. in 
Zaal Moriau, Rink 30. Org.: VU-Slnt-Pieters-
Leeuw. 

Za. 2 9 nov. MEISE-^tfOLVERTEM: 

Breugelavond. Eetfestijn. \^naf I8u. in zaal 
Cecilia, Oppemstraat te Wolvertem. Org.: 
VU-Meise-Wolvertem. 

ANTWERPEN 
zo. 16 nov. HOVE: vu-Hove nodigt 

Iedereen uit op de feestmaaltijd ter ere van 
Griet Vertiulst-Latomme (70) en Mia Brouns-
Dujardin (80). Twee vrouwen die op eigen 
wijze hun leven in het teken stelden van het 
Vlaams-nationalisme. Wie graag meeviert 
stort 1.500 fr.p.p. op rek. nr 408-2093149-
51 van feestcomité GVMB, Britse Lei 7 bus 9, 
2000 Antwerpen of tel. nr 449.01.03. 

Ma. 17 nov. KALMTHOUT: Heb je 
even tijd? Regine De Vreese over omgaan 
met de tijd. Wat is dringend en voor wie? 
Waarom genieten wij zo weinig? Om 20u. 15 
in salon Monida, St.Jozefiaan 1, Heide. In
kom leden 150 fr., niet-teden 250 fr. (con
sumptie inbegrepen). Org.: FW-Kalm-
thout. 

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: Opvoering 
musical ,,De Witte". Om 20u. in MMT Hans
wijkstraat 63. Plaatselijk VU-bestuurslid en 
hoofdacteur Roger Van Dijck speelt pastoor 
Munte. Ook op 26/11 om 15u. 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: Kwis 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 Gelder (321.19.86) tot 25/11. 

LIMBURG 
vr. 14 nov. GENK: Debatavond 

'Vlaanderen onafhankelijk? Ja, maar wat 
met Brussel en onze financiën?' Sprekers: 
Johan Sauwens (Vlaams pariementslld), 
Frans Crots (Trends) en Bernard Daelemans 
(Meervoud). Om 20u. In Zaal 2 van het 
Cultureel Centrum van Genk. Org. VUJO-
ü'mburg i.s.m. VCLD. Meer Info: Frank lls-
broux (011/23.54.99) of Romaln Marön 
(014/41.05.56). 
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Ons e-mailadres 

reclactie@vprti. be 
Ons weekblad Is ook vla e-mall bereikbaar. Hebt u 
vragen, wilt u Iets kwijt (een lezersbrlef of een opinie, 
een mededeling voor de activiteitenkalender, enz...) 

Alles kan op ons electronisch adres: redac-
tie@vprti.be. 

Kostuums 
naar maat 

( f VSermees 
\ J L / Steenhouwersvest. 52 
^ ' ' ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden 

in WIJ? 

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 

?ö 

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 

Uitslag Tombola 
VU-Buizingen 

De pensenkermis van VU-Bui
zingen leverde volgende uit
slag op.: 
Uitslag tombola eetwaarde-
kaarten: 
1010 - 1047 - 1074 - 1091 -

1147 - 1160 - 1176 -
1239 - 1266 - 1287 -
1340 - 1608 - 1618 -

1125 
1207 
1523 
1654 
1776 
1865 
1959 

1659 
1797 
1880 
1978. 

1700 - 1742 
1808 - 1834 
1910 - 1944 

Uislag tombola steunboek 
1. Frans Zoete; 2. André Van-
reepinghen; 3. Robert Huys-
man; 4. Alix Peeters; 5. Geert 
Guldentops; 6. Lien en Stijn 
Anciaux; 7. Hugo Stroobants; 
8. Madeleine Debast; 9. A. Van
den Berg; 10. Serkeyn-Van 
Grootel; 11. Paul Wampers; 
12. J.P Vanverre; 13. Edward 
Dehandschutter; 14. Machteld 
De Saeger; 15. Raf De Moor; 
16. Verdoodt-Herinckx; 17. Jo
anna Devillé; 18. Mil Uyten-
hoven; 19. Dirk Denayer; 20. 

Hubert Sergeant; 21. Pieter De 
Greef; 22. Magda Sorgeloos; 
25. Belsack-Vandergucht; 24. 
Lieve Weverbergh; 25. Alois 
Smisnnans; 26. Covaert-Leu-
nens; 27. Lemnnens (Nieuw-
kuis De Ster); 28. Hans en An-
nick; 29. Britt Goeman; 30. 
Vogeleer-Bras; 31. Etienne 
Van Vaerenbergin; 32. Lieve 
Maes; 33. VK-Buizingen (Voor
zitter); 34. Emile Vanhassel; 
35. Arseen Vanden Bremt; 36. 
Micinel Rooselaer; 37. Alfred 
Catherine; 38. Marcel Bore-
mans; 39. Havaux-Van Nop
pen; 40. Gerard Smulders. 
Al deze prijzen mogen afge
haald worden bij Juul Denayer, 
Kornijkveld 7 te Buizingen (tel. 
356.30.25). 

Het bestuur en de mandata
rissen danken van harte alle 
schenkers van prijzen, de vele 
medewerkers en niet het 
minst liet grote aantal bezoe
kers aan het 29ste eetfestijn 
van VU-Buizingen. 
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PILLEN VOOR EEN 
GOED GEVOEL 
Waar komen de gevoelens van de mens 
vandaan? Op die vraag heeft de weten
schap al een antwoord gevonden. 
Dus dacht ze dat ze slechte gevoelens kon 
genezen. Maar toen ze geneesmiddelen 
voor gevoelens op de markt gooide, liep 
het slecht af. Over Prozac en andere bittere 
pillen: hun werking en nevenwerkingen. 
Niet voor gevoelige lezers. 

NIETS DAN DE 
WAARHEID 
Ais Andreas Pandy zegt dat hij niets te 
maken heeft met de dood van zijn vrouwen 
en kmderen, verschijnt er dan een zwart 
kruis op zijn voorhoofd? Nee, blijkbaar. 
Liegt hij dat hij barst? Ook al niet. Dan 
maar aan de leugen-detector! Wat is dat? 
En mag hij in een gerechtelijk onderzoek 
gebruikt worden? Het ware verhaal van de 
leugendetector. 

VAN DER BIEST SPREEKT 

Met het in beschuldiging stellen van 
gewezen minister Coëme treedt de 
Agusta-affaire in zijn eindfase. Is de 
gevangenis van Lantin straks te klein? 
Worden er rekeningen vereffend? Knack 
praat met ex-minister Alain Van der Biest. 
"Tot mijn verbijstering begonnen ze op 
het Hof van Cassatie vragen te stellen 
over de moord op André Cools." 

OMSLAGVERHAAL --sjifilr*^- BELGIË 
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e Nederlander Kees Verheul schreef een 

schitterende mozaïek over de Russisch-

Amerikaanse dichter en essayist Joseph Brodsky 

(1940-1996) die in 1977 het Amerikaanse 

staatsburgerschap kreeg en tien jaar later de 

Nobelprijs. Met de pen van Verheul wordt dit als 

volgt beschreven: het Stockholmse wintersprookje 

van dag en nacht kaarslicht, van speeches en 

muziek, van avondkleding om drie uur 's middags... 

• CULTUUR • 

Al in 1974 liet de toen nog jonge vertaler 
Kees Verheul (°1940) zijn eerste verta
lingen uit het Russisch van Osip Man-
delstams gedichten verschijnen in Wie een 

hoefijzer vindt (Uitg.Van Oorschot, Am
sterdam) die in 1982 gevolgd werd door 
een tweede, herziene en vermeerderde, 
uitgave bij dezelfde uitgever. Verheul is, als 
eminent slavist en essayist, dus echt niet 
meer aan zijn proefstuk want toen al 
schreef hij merkwaardige nawoorden die 
hij, bescheiden als hij is, onder de titel 
Notities van de vertaler bij Mandelstams 

poëzie de wereld inzond. Het was de eerste 
literair verantwoorde poging om Man
delstams poëzie in het Nederlandse taal
gebied te introduceren. Zo kennen wij 
dankzij deze Verheul nog altijd een aantal 
verzen van de grote dichter én zo tragische 
man Mandelstam uit het hoofd. Verheul 
reisde trouwens meermalen naar Sint-
Petersburg en Moskou („De Boeddhis

tenstad Moskou" schreef Mandelstam in 
Fragment uit een vernietigend gedicht) om 
er met de beroemde weduwe Nadjezjda 
Mandelstam te praten en thee te drinken 
en te discussiëren en (in 1967) eerst en 
vooral ook om er als pormovendus zijn 
dissertatie over de poëzie van Anna Ach-
matova voor te bereiden. 

VRIENDSCHAP EN 
BEWONDERING 

Zo raakte hij ook in contact met Brodsky 
die in 1972 door de toenmalige Sov-
jetoverheid gedwongen werd om zijn land 
halsoverkop te verlaten. Ze werden vrien
den voor het leven en Kees Verheul, de 
bewonderende criticus en kenner van 
Brodsky's poëzie die hij vanuit diverse 
invalshoeken blijft benaderen en com
mentariëren. En zoals Nadjezjda Man
delstam de ideale weduwe en erflaatster 
was voor Osip Mandelstam, zo bleef Kees 
Verheul al die jaren de wachter aan de 
poort van Brodsky's poëzietempel. Ver
heul weet als intimus (misschien naast en 
samen met WH. Auden die tot 1973 en 
dus één jaar na Brodsky's verbanning bleef 
leven) alles over zijn Brodsky. In zijn boek 
Dans om de wereld vezamelde hij vijftien 
fragmenten die samen een schitterende 
mozaïek vormen en de ideale introductie 
tot de sombere bijwijlen zeer klassiek 
aandoende poëzie van deze Nobelprijs
winnaar. Of vijftien fragmenten die, voor 
wie het werk van deze dichter al grondig 
kent, als vijftien fragmenten voor een 
indrukwekkende, zeer persoonlijke en 
vaak ontroerende hommage post mortem 
fungeren. Verheuls vroegste tekst of frag
ment werd geschreven in het Engels in 
1971 en verscheen in 1975 in een Ame
rikaans tijdschrift voor Russische litera
tuur. Het is een essay dat geheel gewijd is 
aan de beschouwing van één Brodsky-
gedicht, nl. Aeneas en Dido waarvan wij 

enkel de zeven laatste regels citeren: Zij 

stond I voor de brandstapel die haar sol

daten I onder de stadsmuur I hadden 

aangestoken I en zag hoe in het mistige 

verschijnsel van de brandstapel, / dat 

beefde tussen vuur en rook, I Carthago 

geluidloos verbrokkelde I lang voor de 

profetie van Cato. 

Het meest recent fragment is de tekst van 
een lezing die Verheul hield in het Pe-
tersburgse Anna Achmatova Museum op 

delstam, Achmatova." Maar wat verder in 
datzelfde fragment of boekbespreking: 
„Een groot deel van zijn gedichten heeft 

een uitgesproken virtuoos karakter: ver

bluffende rijmcombinaties, zinnen die zich 

in de grilligste vormen over de streng 

geordende strofen bewegen, abstracte ge

dachten zo beknopt en ingenieus gefor

muleerd dat iedere versregel tot een brem

breker wordt." 

Het kleinste fragment is getiteld Kort na de 

Hoe losif Brodski 
Joseph Brodsky werd 

19 september 1966 en is getiteld Een 

dubbel requiem. En verder is er zijn „Na
woord bij De herfstkreet van een havik" 

(een keuze uit de gedichten van Joseph 
Brodsky die verscheen bij de Bezige Bij in 
1989) en wellicht dé bloemlezing uit de 
poëzie van Brodsky in Nederlandse ver
taling. Verheul constateert over deze po
ëzie op een andere plaats (in het fragment 
Een persoonlijk conflict): „Zijn poëzie is 

onnationaal in die zin dat de gedachten en 

de beelden waaruit zijn gedichten zijn 

opgebouwd maar heel ten dele gebonden 

zijn aan de tradities en de omstandigheden 

van zijn land. Natuurlijk, hij schrijft Rus-

sich en het is niet moeilijk om in zijn werk 

de invloeden aan te wijzen van grote 

voorgangers in zijn taal: Pasternak, Man-

emigratie en het meest informatieve en 
instructieve is verrassend genoeg Voor 

schoolkinderen en bevat de introductie bij 
een bloemlezing gepubliceerd in 1980 en 
is bestemd voor leerlingen Russisch in het 
Nederlandse middelbare onderwijs. 

ULTIEM BRODSKY-BOEK 

Zo vormen al deze fragmenten een wel
haast ultiem Brodsky-boek, het ene essay 
vult het andere aan en de auteur verhaalt 
en passant ook nog hoe losii Joseph werd 
en waarom. Hij werhaalt Brodsky's fas
cinatie voor de enigmatische schilderijen 
van de Nederlandse schilder Carel Willink 
als volgt: „Karakteristiek voor deze schil

der is, net als voor Brodsky, het samengaan, 

soms botsen van een streng classicisme en 

een voor de twintigste eeuw typerend ge

voel van dreiging, catastrofe, ondergang." 

Verheul verbindt persoonlijke herinnerin
gen met belangrijke themata, trekt pa
rallellen met Anna Achmatova, onder
zoekt Brodsky's sympathie voor en af
finiteit met het calvinisme, schrijft een 
postscriptum bij een vorige oudere tekst... 
Enzovoorts. 

Hij beschrijft hoe Brodsky voorlas als een 
„vocaal fenomeen" en verwijst in De salto 

in de taal niet terloops naar de „Rusland-
Amerika-rivaliteit" die de wereld meer 
dan veertig jaar in spanning hield. En niet 
te vergeten; Verheul vergeet ook niet de 
meeslepende stijl en thematiek in 
Brodsky's eigen verhalende en beschrij
vende essays te duiden (Van Less than One 

verscheen in 1987 de Nederlandse ver
taling Tussen iemand en niemand - van 
Frans Kellendonk en Kees Verheul - bij de 
Bezige Bij te Amsterdam). Essays die een 
mundiale bekendheid genieten en in niets 
moeten onderdoen voor zijn gedichten. 
Kortom, het beste wat een lezer met dit 
boek van Verheul doen kan is het van a tot 
z te lezen. 

Hendrik Carette 
c» Dans om de wereld. Kees Verheul. Uitg. 

Querido, Amsterdam, 1997. 168 bh, 

700 fr. 

Joseph 

Brodsky 

(1940-1996) 

kreeg in 1987 

de Nobelprijs 

voor 

Literatuur. 
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Een selectie thrillers 
Michael Dibdin heeft een truc uitgehaald 
met de culturele erfenis van Arthur Conan 
Doyle. In 'De laatste Sherlock Holmes' Is 
onze speurder op jacht naar Jack the 
Ripper en bindt hij opnieuw de strijd aan 
met zijn aartsvijand professor Moriarty. In 
het nachtelijke London speelt zich een 
bloedstollende strijd af. Doctor Watson 
twijfelt. Is Sherlock Holmes nog wel zich
zelf? In dit boek is een echte Sherlock 
Holmes en een pastiche; geschreven in de 
stijl van Doyle, die qua spanning niet moet 
onderdoen voor het origineel. Maar Dib
din doet meer. Hij keert de verhoudingen 
om, In zijn roman vertelt Doctor Watson 
het enige echte verhaal van zijn bele
venissen met Sherlock Holmes, waardoor 
alle bekende mysteries in een ander dag
licht worden geplaatst, 

c^ De laatste Sherlock Holmes. Michael Dib
din. Uitg. Arbeiderspers, Antwerpen, 
1997, 184 bh., 699 fr. 

Het debuut van Kathy Relchs 'Déjè Dead' 
heeft internationaal een grote indruk ach
tergelaten. Haar hoofdpersonage. Dr, 
Temperance Brennan, Is gereóhtelijk an
tropoloog en woont in Montreal. Door 

haar werk wordt ze geconfronteerd met 
een moordenaar die een reeks vrouwen 
op gruwelijke wijze om het leven bracht, 
Relchs slaagt erin om de lezers telkens 
weer op het verkeerde spoor te zetten. 
We kijken al uit naar haar volgende boek. 
Van Déjè Dead werden de vertaalrechten 
overigens onmiddellijk wereldwijd ver
kocht,,, 
c»Déjè Dead. Kathy Reichs. Uitg. Meu-

lenhoff-M, Amsterdam. 1997, 528 blz., 
798 fr. 

Mary DINunzion, een jonge weduwe, 
heeft de afgelopen jaren keihard gewerkt 
voor een prestigieus advocatenkantoor in 
Philadelphia, Ze heeft het veel te druk 
gehad om zich zorgen te maken over de 
rare telefoontjes, ze negeert ook de auto 
die steeds aan de overkant van de straat 
staat geparkeerd en haar constant lijkt te 
volgen. 
Wanneer haar secretaris wordt aange
reden door een auto die het op haar kon 
gemunt hebben, begint Mary na te den
ken. Is Mike, haar echtgenoot, ook niet 
aangereden door een auto? Is er een 
verband tussen beide ongelukken? Zijn 

haar collega's nog wel te vertrouwen? 
'Door angst gedreven' is het goed ge
schreven debuut van Lisa Scottollne, met 
een verrassend plot. 
c» Door angst gedreven. Lisa Scottoline. 

Uitg. Meulenhoff-M, Amsterdam, 1997. 
304 blz., 698 fr. 

Het tweede boek van Lisa Scottollne 'Laat
ste Kans' speelt zich ook af in de ad
vocaten wereld. Een gescheiden advo
cate, Grace Rossi, werkt part-time voor 
rechter Armen Gregorian, Wanneer die 
haar uitkiest om hem te assisteren bij het 
onderzoek in een beruchte doodstrafzaak 
Is ze In de wolken. De eerste nacht dat 
Grace voor de rechter werkt, ontstaat het 
begin van een liefdesrelatie. De volgende 
ochtend wordt Gregorian dood aange
troffen- zelfmoord, Grace vermoedt dat 
er meer achter zit. Waarom zou een harts
tochtelijk man op het hoogtepunt van zijn 
carrière een pistool op zijn hoofd richten? 
In 1994 goed voor de prijs van de beste 
misdaadroman. Terecht. 

c» Laatste Kans. Lisa Scottoline. Uitg. Meu
lenhoff-M, Amsterdam^ 1997. 304 blz., 
698 fr. 
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JEAN-CLAUDE VAN D A M M E VAN BRUSSEL 
Het ligt meestal met aan de regisseurs van de ]ean-Claude Van 

Damme films, dat de films zeer dikwijls niet om aan te kijken zijn, 

want in die keuze is Van Damme helemaal niks te verwijten. Ook 

met zijn nieuwe Double Team was het een goeie keuze: Tsui Hark. 

Deze man van Hong Kong heeft al zowat vijftig films op z'n actief 

en is net als zijn landgenoot John Woo naar Amerika gekomen om 

er actiefilms te maken. In ieder geval is deze 'Double Team' van 

Hark beter geslaagd dan 'Hard Target' - eveneens metJean-Claude 

- van Woo. Maar nu even een handleiding, want van een echt 

verhaal kun je niet spreken. Jack Quin (J-C Van Damme) is een top 

figuur in de anti-terroristische wereld, een soort James Bond met 

ballen. Hij heeft zijn strepen verdiend, maar wil er nu uit, omdat 

NIEUW IN DE BIOS 

hij weet dat je één opdracht te ver kunt gaan. Hij wil een huiselijk 

leventje gaan leiden, met het vrouwtje Kath (Natascha Lindinger, 

die enkel maar mooi moet zijn, want zelfs angst kan ze niet tot 

uitdrukking brengen). Aan de vooravond van zijn laatste opdracht 

- hij moet de terrorist Stavros (Mickey Rourke) doden, maar 

mislukt, wordt hij naar de 'Colony'gezonden, dat is een denktank 

voor spionnen die te gevaarlijk zijn om vrij rond te lopen, maar te 

waardevol om te worden afgemaakt. 

Stavros die zijn zoon verloor in een eerdere confrontatie tussen 

beiden wil wraak nemen op Quin's zwangere vrouw (later moeder 

met kind). Quin merkt blijkbaar dat hij niet opgewassen is tegen 

Stavros en roept de hulp in van Yaz (Dennis Rodman, een speler in 

de NBA, en uitermate geschikt voor deze rol), een wapenhandelaar 

met kleurige tatoeages en piercings. 

Van Damme is hier op z'n best, en niet alleen in de actie - want die 

neemt alles bij elkaar 10 minuten van de hele film in beslag - maar 

deze mengeling van actie, pulp en slapstick is best om aan te kijken 

(binnen twee jaar dan, wanneer de film op televisie wordt 

vertoond). Mickey Rourke is een schurk van de oude school en 

Dennis Rodman levert de humor, 

'Double Team' brengt ons naar vele leuke plaatsen in de wereld, die 

allemaal erg goed in beeld worden gebracht. Van Damme moet 

ondertussen een erg bereisd iemand zijn. (**) 

Willem Sneer 

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

i Household Sa ims Amerikaanse komische 
f i lm van Nancy Savoca ui t 1995 m e t Tracey Ullman, 
Vincent D'Onofrio, Liii Taytor, Judl t l i Maüna e.a. Een 
aangename f i lm over drie generaties Italiaanse vrou
wen in New York, m e t drie ijzersterke hoofdro l 
speelsters. Zat. 15 nov., Ned. i om 23U.06 

^ = r De poort van de Hemelse vrede. Britse 
documentaire over het verloop van de gebeurte
nissen op het TIennanmenplein tijdens de studen
tenopstand begin Juni 1989, Zon. 16 nov., TV2 om 
22U. 

^^^=^ Document: Een meisje tegen de maffia 
Aan de hand van het dagboek van Atria, een 17-jarlg 
meisje uit een Siclliaanse zigeunerfamilie, schetst 
deze documentaire een portret van de gewelddadige 
en machistlsche wereld van de maffia. Na de moord 
op haar vader en broer overtrad zij de zwijgplicht. Zij 
werd door haar f ami He verstoten en dat dreef haar tot 
zelfmoord. Maan. 17 nov., TV2 om 20U.30 

'fe=^ The Buddy System Joe Denniston, schrijver 
in spe en gelegenheldsuitvinder, voelt zich gevangen 
In een onbevredigende relatie met zijn mooie, maar 
egocentrische vriendin Carrie. Dan ontmoet hij Emily, 
een secretaresse en alleenstaande moeder. Ame
rikaanse romantische film van Glenn Jordan uit 1984 
met Richard Dreyfuss, Susan Sarandon en Nancy Allen. 
Dins. 18 nov., Ned . 3 o m 20u .05 

' ï ^ = # Casualties of W a r Tijdens de Viëtnamooriog 
valt een Amenkaanse eenheid onder leiding van 
Meserve in een hinderlaag. Uit wraak besluit hij met 
zijn mannen het Vietnamese meisje Oahn t e ont
voeren. Ze sleuren haar de bergen in en vergri jpen 
zich aan haar. Rekruut Eriksson verzet zich hiertegen, 
maar zijn protest word t op gehoon onthaald. Ame
rikaanse f i lm van Brian DePalma uit 1989 met sterke 
vertolkingen van MichaelJ. Fox en Sean Penn. Woens. 
19 nov., TV2 om 20u.30 

t r J In the soup Adolfo Rollo, een tweederangs-
cineast, droomt ervan grote films te draaien, maar hij 
kan niet eens de huur van zijn armoedig appartement 
betalen Tot wanhoop gedreven plaatst hij een ad
vertentie om zijn scenario aan de man te brengen. 
Een zekere Joe meldit zich. Speelse, semi-autobi-
ograflsche film. Dond. 20 nov., RTBf 1, om 
22U.15 

She good 
fighter De jonge uni
versiteitsstudente San
dra Van Rompaey 
wordt beschuldigd van 
gewelddadige diefstal. 
Maar zij houd haar onschuld staande en samen met 
haar beste vriendin Sabine en een bevriend advocaat 
gaat ze op zoek naar de dader. Vlaamse film van Mare 
Punt uit 1995, gebaseerd op een waar gebeurd 
verhaal. Met Dagmar Liekens, Tom Van l.anduyt en 
Danleila Somers. vrlJ. 21 «ov., VTM om 21U.20 

Platte commercie 
De pers heeft de pretentie om de waak
hond van de democratie te zijn en dat kan 
niet wanneer ze al te veel gecontroleerd 
wordt. De pers moet kunnen onthullen, 
opvolgen, controleren, opiniëren. Zoals 
b.v. in het geval van Belgiës eerste dolle 
koe. Even had het erop geleken dat in dit 
land tenminste iets goed kon gaan, m.n. 
het opsporen en vakkundig vernietigen 
van een ziek dier dat mogelijk een gevaar 
inhoudt voor de volksgezondheid. Ook 
dat ging echter goed mis. Het ontlokte 
Luc Van der Kelen, editorialist van Het 

Laatste Nieuws op vrijdag 7 november j.l. 
de volgende woorden: „Wat zitten onze 
ministers eigenlijk in met onze gezond
heid? Niet veel meer dan de Britten, voor 
wie zakelijke belangen primeerden op de 
volksgezondheid. En Karel Pinxten kan 
niet beweren dat de doUekoeienziekte uit 
de lucht is komen vallen." 
Sinds enige tijd zijn dit soort berichten 
schering en inslag. De affaires volgen 
elkaar in een dermate hoog tempo op dat 
in vette krantenkoppen de overtreffende 
trap vaak niet meer volstaat. Het zijn 
dingen die gebeuren en bovendien goed 
verkopen. Sommigen, buiten het me-
diamilieu, hebben mede om die redenen 
geopperd om een extern controlerend 
orgaan op te richten. Dat zou de pers 
moeten volgen en ingrijpen wanneer 
noodzakelijk. Vanuit journalistieke mid
dens is daarop geen positief antwoord 
gekomen. Er bestaat immers een eigen 
deontologische code en die wordt van tijd 
tot tijd wel degelijk toegepast. 

HEILIGE WINST 

Anderzijds mag je van de pers verwachten 
dat ze niet alleen naar de letter van die 
deontologische code handelt, maar ook 
naar de geest ervan. Ze mag m.a.w. niet 
dezelfde fouten maken als deze die ze 
toeschrijft aan het gerecht, de advoca
tuur, de politiek,... De pers zou een soort 
van journalistieke oprechtheid aan de dag 
moeten leggen. En zou de commerciële 
belangen niet mogen laten primeren. Pre
cies dat laatste lijkt (of is) op dit moment 
onmogelijk. Kranten en TV-programma's 
zijn bij uitstek commerciële produkten 
geworden. Iets wat niet of minder ver
koopt, maakt geen kans of zal de ge-
interesseerde meer kosten. Niet de juist
heid van informatie, maar dalende ver
koopscijfers vormen de ultieme nacht
merrie voor de aandeelhouders. Lezers 
mteresseren hen niet, evenmin als maat
schappelijke ontwikkelingen. Winst is de 
boodschap. 

En die winst wordt gehaald met smeuïge 
berichten, extra katernen of 'exclusieve' 
informatie. In Het Laatste Nieuws wor

den daarom op de 'politieke' pagina al 
eens tien regels uitgetrokken voor een 
bericht over de geboorte van de dochter 
van een bevriend VLD'er. Dat nieuws is 
prettig en berokkent de verkoopscijfers 
geen schade. In dezelfde krant, ook van 
vrijdag 7 november j.l., stond nog een 
ander exclusief bericht. Het betrof de 
volledige lijst mobiele en onbemande 
camera's. Dat is om meer dan één reden 
volledig af te keuren. De belangrijkste is 
dat dit soort publicaties de anti-politiek 
voedt. Doelbewust. De liberale krant 
heeft altijd gefulmineerd tegen de plaat
sing van deze camera's. Niet omdat ze 
teveel zouden kosten of omdat vogels ze 
wel eens zouden kunnen aanzien als nest
kastjes. Wel omdat de plaatsing ervan een 
'schending van de privacy' zou kunnen 
inhouden. De liberale krant, toch bij 
uitstek gekend om haar gezond verstand
standpunten, kwam in deze met een wel 
heel flauw tegenargument op de prop
pen. Want schaf dan ook de belastingen, 
de burgerlijke stand, het gerecht, ... af: 
ook die instellingen kennen en gebruiken 
onze persoonsgegevens. Dat mensen in 
het verkeer de dood vinden, woog in deze 
krant van en voor het volk plots niet meer 
op tegen het feit dat verkeersgekken wel 
eens op een verkeerd moment en in het 
bijzijn van verkeerde mensen zouden ge
fotografeerd kunnen worden. Dat dat 
ook nu al het geval was, onder het 
toeziend oog van twee rijkswachters nog 
wel, was men blijkbaar vergeten. En nog: 
we herinneren ons geen soortgelijke be
richten over het plaatsen camera's op 
pakweg de werkplaats... 

PERFIDE 

De publicatie van deze lijst, aangeboden 
als een vervroegd kerstgeschenk, ruikt 
(stinkt) wel heel erg naar platte com
mercie. En dat mag dan al niets te maken 
hebben met het feit dat de VLD niet 
gelukkig was met de plaatsing van die 
dingen, het is toch oneerlijk 'drukwerk', 
want met journalistiek heeft dit niets te 
maken. Het heeft tot gevolg dat de lijst 
met camera's in de auto zal gelegd wor
den (iets wat ook wij ermee zullen doen), 
na verloop van tijd van buiten zal gekend 
zijn en daarmee de hele plaatsing en het 
debat errond herleidt tot kinderpraat. 
Later zullen de tegenstanders in Het 

Laatste Nieuws triomferend komen zeg
gen: „Kijk maar: er is zoveel geld ver
knoeid en het afschrikkend effect heeft 
niet gewerkt!" Dat dat was omdat ie
dereen dankzij deze fijne krant op de 
hoogte was gesteld van de locatie ervan, 
vertellen ze er niet bij. Dat er op die 
plaatsen waar geen onbemande camera's 

|fc««a .Jjfe. 
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Het Laatste Nieuws publiceerde een 

lijst met onbemande camera 's. 
Informatieverschaffing afplatte 

commercie? 

staan (zowat 99,99% van het wegennet) 
nog roekelozer gereden zal worden, ver
zwijgen ze ook. De lezers, die van deze 
lijst massaal gebruik hebben gemaakt, zal 
het worst wezen: ze kunnen weer morren 
en schandaliseren. 

De werkwijze van deze krant is zonder 
meer perfide te noemen. Als 'de pers' 
haar 'vierde macht' met recht en rede wil 
behouden, dan moeten er of betere af
spraken gemaakt worden of nieuwe de
finities gecreëerd. Daarbij kan b.v. ge
dacht worden aan een duidelijk afge
bakend onderscheid tussen populaire (or
dinaire? ontspannende? ...) en kwali-
teitspers (informatieve? onafhankelijke? 
...), waarbij alleen de laatste steun van de 
overheid zou mogen blijven ontvangen. 
Gebeurt dat niet snel en doortastend dan 
zijn 'censurerende' commissies (waar
schijnlijk terecht) niet tegen te houden. 
En wat Het Laatste Nieuws betreft: als de 
uitgever oprecht is en niet zoals de mi
nisters (zie boven) alleen maar aan de 
'zakelijke belangen' denkt, dan zal hij niet 
moeten beweren dat die commissies uit 
de lucht vallen. Tot slot lijkt het ons nuttig 
dat de krant zich gaat afvragen voor wie 
ze, objectief gezien, propaganda maakt: is 
dat het Vlaams Blok of toch nog de 
VLD? 

Krik 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Regering achter wapenbeurs!", 

las Ahasverus 

Mijn Ylief^e wat wil je nog meer? 

© 

AFCEA-beurs of 
het Leugenpaleis 

© 

Aftelversje: 

Dow Jones 
Bel 20 

Nikkei 

Hang seng 

Standard 8c Poors 500... 
© 

Karel was niet bij de Pinxten! 

© 
Zetduivel: 

Onkelinxebeek 

© 

Blauwe Plekken Compagnie 
© 

Dokter tot Baby Benz: 

„Zeg eens A!" 

© 
En wat mocht het tijdens 

Hendrik de Achtste 

gebeurd zijn? 

^ WEDERWOORD • 

Faciliteiten (1) 
Ik wens de Vlaamse regering proficiat 
door eindelijk de faciliteiten terug te 
brengen tot hun ware bedoelingen. Zoals 
het nu geëvolueerd is, hebben de fa
ciliteiten geleid tot tweetaligheid, zelfs tot 
bijna verfransing. De Franstaligen wei
geren zich aan te passen aan de streektaal 
en worden hiervoor aangemoedigd door 
de Franstalige overheid. 
Daarentegen hebben de Vlamingen, die 
recht hebben op faciliteiten in Franstalige 
gemeenten, zich met deze toestand ver
zoend. Het is ook zo dat de Franstaligen 
verder en verder gaan met een geruisloze 
verfransing van heel Vlaams-Brabant. De 
Vlamingen, vooral middenstanders, zijn 
veel te hoffelijk met de Franstaligen door 
hen in eigen taal te bedienen. In de kortste 
keren eisen zij dit alles als een recht. 
De Vlaamse regering zou veel geld moe
ten veil hebben om een dam te werpen 
tegen die altijd maar groter wordende 
olievlek. Naar het voorbeeld van Justitie 
i.v.m. de affaire-Dutroux zou heel 
Vlaams-Brabant als noodgebied moeten 
uitgeroepen worden. Dat is het enige 
middel om Vlaams-Brabant nog te red
den. Ook het voortbestaan van België kan 
hierdoor gevrijwaard worden. 

Alois Horemans, 
Duffel 

Faciliteiten (2) 
Daar gelaten dat het niet zou moeten 
omdat Brussel Vlaams gebied is, ontstaat 
er een nieuwe krachtproef omwille van de 
faciliteiten. (WIJ, 6 nov. jl.) Overal in
dividuele ergernis, doch nergens geor
ganiseerde en volgehouden actie om 
rechten te doen gelden. Sterker nog! Als 
de rechten zijn verworven, is men te
vreden en doet men er niets mee. 
Veel Franstaligen in Vlaanderen kijken 
schamper neer op die grappige Vlamin
gen met hun befaamde spreuken: het zou 
moeten, het is hoogtijd, wanneer be
ginnen we er aan, wij moeten onze eigen 
weg gaan, enz... Blaffende honden bijten 
niet, denken ze. De Vlaamse leeuw is oud 
en zijn tanden zijn uitgevallen. 
Al eeuwig schrijven zij strijdblaadjes om 
hun frustraties en minderwaardigheids
gevoel uit te werken. Maar ze zijn zelden 
samen solidair (incluis de politici!) om 
ook samen wat effectief te doen. Kruipen 
in hun schelp als hun vroegere Franse 
baas zijn vermanende vinger opsteekt {Le 

gouvernement dit non!) of zijn stem ver
heft. Zo sterk is de macht der gewoonte 
dat ze dat blijven doen, als het al lang niet 
meer nodig is. 

Ze werken hard en hebben géén tijd om 
na te denken. Het enige wat ze echt 
toepassen is hun eigen weg gaan. Maar 

dan individueel. Liefst allerlei kanten op. 
Tot in China toe vechten Antwerpen en 
Zeebrugge tegen elkaar! Hebben die daar 
een lol als ze dat zien! 
Gniffelend aanzien de Franstaligen het 
geheel en storen er zich niet veel aan. 
Waarom zouden ze Nederlands leren als 
ze op hun wenken bediend worden door 
Vlamingen die zo goed talen kennen en 
Frans spreken? Ze laten zich lekker ver
troetelen door de nu rijker geworden 
Vlamingen. Als de Vlamingen tegenprut
telen dreigen ze met scheiding, enfin, dat 
ze de regering zullen doen vallen. 
Moest ik mij vergissen, laat het dan 
weten. Anders een doordenker! 

W. Degheldere, 
Brugge 

Handleiding 
Voor de zoveelste maal is het mij over
komen: ik koop een toestel of een zelf
bouwpakket en daar zit een handleiding 
voor gebruik bij. Die richtlijnen staan er 
in het Engels, het Duits, het Frans enz., 
maar niet in het Nederlands, de taal van 
een consumentenmarkt van toch ruim 
meer dan 20 miljoen mensen. 
Wanneer mij dat overkomt vraag ik aan 
de verkoper een gebruiksaanwijzing in 
het Nederlands; soms bestaat die en krijg 
ik die wel. Soms bestaat ze niet. 
Wij zouden er moeten op aandringen dat 
die toelichting vanzelfsprekend bij het 
pakket zit dat hier op de markt wordt 

gebracht. Wanneer ik toevallig bij voor
baat (vóór het openen van het pakket) 
weet dat er geen voorlichting in het 
Nederlands mee verpakt is, weiger ik te 
kopen. En meestal wordt dan toch nog 
een Nederlandse tekst gevonden of aan
gevraagd en bezorgd. 
Maar behoort het niet tot de zo geprezen 
„service" dat een Nederlandse tekst er op 
onze markt altijd bijzit? De producerende 
firma en de verkopende firma beweren 
toch dat ze ten zeerste om de klant 
bezorgd zijn. 

Herman Maes, 
Deinze 

Jef Devos (1) 
Bij deze wens ik Waker Deconinck te 
feliciteren voor het weergeven van het 
schrijnende levensverhaal van onderwij
zer Jef Devos uit Menen. Het is ver
bijsterend vast te stellen dat deze feiten 
slechts 60 jaar geleden konden gebeuren. 
De clerus had en zou moeten weten dat de 
mooiste principes van de Christelijke leer 
zijn: vergevingsgezindheid, naastenliefde 
en verdraagzaamheid. 
Vraag is: weten ze het vandaag al? 

Geert Dessein, 
Ledegem 

Jef Devos (2) 
Lezer A. Jacobs vraagt zich af waarom de 

katholieke Vlamingen (WIJ, 6 nov. jl.) 

niet massaal zijn overgelopen naar de 
Hervormde Kerk. Zo zouden ze kunnen 
ontsnappen hebben aan de greep van de 
bisschoppen. Hij verwijst daarbij naar de 
zaak van onderwijzer Jef Devos. 
In dat verband is wat Lode Claes zaliger 
meegemaakt heeft sprekend. Toen hij op 
een etentje met Boudewijn en Fabiola was 
uitgenodigd vroeg de koning hem 
waarom de Vlamingen steeds zo on
derdanig waren (zijn). Waarop Claes ant
woordde : „Omdat ze zo katholiek zijn!". 
Waren ze protestants geweest dan zou 
hen dat niet zijn overkomen, wist Claes. 
Waarop Fabiola woedend de tafel verliet! 
Anders denken is voor katholieken toch 
zo moeilijk om aanvaarden. 
Wat Jef Devos en anderen is overkomen is 
er de_oorzaak van dat veel Vlamingen zich 
van de Kerk hebben afgekeerd, van de 
partijen die dit spel meespeelden en ten 
slotte ook van België dat opgericht was 
zogezegd bij de Gratie Gods! 

Naam en adres 
bij de redactie bekend 11 

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

E IC Ë R 
• • 1 % • • 1 % 

OPGAVE 99 

HORIZONTAAL 
4. Sluiten (9) 
6. Heel veel te doen en toch 

'n kopie gemaakt (8) 
9, Met dit voorwerp kun je 

kaas ftjnmaken (4) 
11. Van repliek dienen (8) 
12. Paard (3) 
16. Dit vulkanisch gesteente 

ontstaat door het samen
gaan van een zanger en 
een zangeres (6) 

17. Innerlijk besef van goed en 
kwaad (7) 

19. Muzikale schuif (2) 
20. Regelmaat (4) 
21. Hiermee leg je iemand het 

zwijgen op (2) 
22. Zwarte vogel met spikkels 

(7) 
VERTICAAL 

1, Werkt zich draaiend naar 
binnen (7) 

2. Dit moetje er vóór steken 
als je iets wilt verhinderen 
(6) 

5. Hij is zoals hij zijn gasten 
vertrouwt (5) 

5. Hier gaat 't om een uit
holling in een muur (3) 

7, Helemaal alleen uit een 
plaats weggaan (8) 

8. Gaat wild tekeer (5) 
10. Zojuist (5) 
13. Bliksem, donder, hagel en 

storm tegelijk (6) 
14. Water waar tempo in zit 

(5) 
15. Zeer onvriendelijke beje

gening (5) 
16. Tekent zich af op je wang 

(4) 
17. Je kunt er brood, maar 

ook bier van maken (5) 
18. Wat overbleef van een 

heilige wier naam vier let
tergrepen telde (5) 

OPLOSSING OPGAVE 98 

Horizontaal: l honds; 4. 
R.R; 5. radio; 7. E.O.; 8. be-
waakster; 11. oor; 12. NL; 13. 
Italiaan; 14. egel; 15. roepla's; 

16 

19 

20 

?! 

• 
1 

• 
te 
^ ' 

16, diende; 18. ren; 19. neen; 
20. lurkend; 21. spek en bo
nen; 22. snorkel. 
Verticaal: 1. hor; 2. drieën; 3. 
spoorloos; 6. afstappen, sr̂ el; 
8. brlllenkoker; 9. Waal; 10. 
animo; 11. oog; 15. rendabel; 
16, druipen; 17, Ier. 
Katrien Bleyen uit de Sint-
Rltastraat 128 te S920 

Lommel komt als gelukidge 
winnares uit de bus. Zll 
mag binnenkort haar pr|}s 
tituls verwachten. 
De briefkaart met de op
lossing van opgave 99 ver
wachten wil ten laatste op 
maandag 24 november as. 
op ons adres: Barrikaden-
pleln 12 te 1000 Brussel. 
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Door een onregelmatigheid in de uit
voeringsbepalingen van de kieswet was 
het mogelijk dat iemand, die van zijn 
politieke rechten beroofd was, toch kan
didaat kon worden gesteld. August Borms 
bevond zich in die situatie. Maar het was 
wachten tot het jaar 1928 waarin zich te 
Antwerpen een onverwachte gelegenheid 
voordeed. 

TRIOMFTOCHT... 

Door het overlijden van Richard Kre-
glinger, een liberaal kamerlid voor wiens 
zetel er geen plaatsvervanger was, moest 
op 9 december 1928 een tussentijdse 
verkiezing gehouden worden. Zoals ge
bruikelijk bij zo'n situatie, stelden de 
katholieken en socialisten geen kandidaat 
voor en riepen ze hun kiezers op om 
blanco te stemmen. De liberale partij, de 
twee communistitsche partijen (Trotzkis-
ten. Stalinisten) en de Frontpartij stelden 
wel iemand voor. Het was het opzet van 
Herman Vos, toen nog Vlaams-natio
nalistisch volksvertegenwoordiger voor 
het arrondissement Antwerpen, om 
Borms kandidaat te stellen voor de Front
partij. Vos poogde om deze tussentijdse 
verkiezing als een referendum tegen de 
anti-Vlaamse politiek in het algemeen en 
over de amnestie in het bijzonder te 
stellen. Het succes was overdonderend: 
Borms haalde het met 83.058 stemmen, 
terwijl de liberale kandidaat Paul Baelde 
op 44.410 stemmen strandde. 
De Kamer verklaarde de verkiezing on
geldig en Paul Baelde werd volksver
tegenwoordiger. Toch had deze Borms-
verkiezing de Belgische politieke wereld 
grondig door elkaar geschud. Onder in
vloed van de amnestiebeweging werd in 
de Kamer een wetsvoorstel voor amnestie 
ingdiend. Door de goedkeuring ervan 
werd Borms op 19 januari 1929 vrij
gelaten. August Borms begon toen aan 
een triomfantelijke rondreis door Vlaan
deren. 

...NAAR IZEGEM 

Izegem was, na een zegetocht door Ant
werpen, de eerste West-Vlaamse stad die 
Borms op zijn triomftocht aandeed. De 
toenmalige katholieke burgemeester Cy-
riel Staes had de betoging verboden, maar 
de optocht ging toch door: „...het stond 

op ieders gelaat te lezen dat de Vlamingen 

ditmaal besloten waren zich niet aan het 

kleinzielig verbod van een onverantwoor

delijk burgemeestertje te storen." 

Wat er die bewuste zondag 3 maart 1929 
gebeurde, kunnen we lezen in het on
derstaand verslag over de betoging in het 
nationalistisch weekblad Vlaanderen. Het 
relaas komt overeen met een artikel dat 
op 4 maart 1929 in De Schelde, het 
Antwerpse Vlaams-nationalistisch dag
blad, verscheen: 

A ugust Borms kreeg voor zijn deelname aan de 

activistische beweging een veroordeling tot 

levenslange hechtenis. In Vlaams-nationalistische 

kringen leefde de gedachte om hem bij verkiezingen 

uit te spelen. In afwachting van die gelegenheid werd 

Borms zowat overal in Vlaanderen getoond als hét 

symbool voor amnestie. Zo ook in Izegem, waar in 

het voorjaar van 1929 een Bormsbetoging werd 

georganiseerd. 

• UITSMIJTER • 

Heillzeghem! 

De Bormshulde te Izegem is een zegedag 

geweest voor het Vlaamscbe nationalisme. 

De groote betekenis van dezen dag is, dat 

de Vlaamsche nationalisten voorde eerste 

maal macht tegen macht stelden en den 

Belgischen „staat van beleg" verbraken. 

Burgemeester Staes had de betooging ver

boden en eene sterke macht bereden en 

onbereden gendarmerie opgevorderd om 

het vreemd dat Ward Hermans, volks
vertegenwoordiger voor het arrondisse
ment Mechelen, niet aanwezig was op de 
Izegemse Bormsbetoging. 
Er wordt verteld dat Borms na de toe
spraken - door de grote menigte - „ge
noodzaakt" werd om het Vlaams Huis te 
verlaten en een rustige plaats op te zoe
ken. Via een zij-ingang kon Borms een 
ander café bereiken. 

Borms zette 
Izegem op stelten 

de orde te handhaven. Ondanks zijn ver

bod echter, en ondanks de gewapende 

macht vormde zich een optocht van dui

zenden, die door de straten van Izegem 

trok en August Borms naar het Vlaamsche 

Huis leidde. Tot tweemaal toe chargeer

den de gendarmen de menigte, die even de 

gelederen opende, om hen door te laten en 

dadelijk daarop de rijen weer sloot, tot de 

militaire macht ten slotte machteloos 

moest toezien. 

Op een zeker oogenblik rukte Borms een 

reusachtig leeuwenvaandel uit de handen 

van een der vaandeldragers en zwaaide het 

hoog in de lucht, terwijl de paarden der 

gendarmen voorbijstoven en de opgetogen 

menige in eindeloos gejubel uitbrak. De 

kreet „Leve Vlaanderen!" was er niet van 

de lucht. 

De zaal van het Vlaamsch Huis was veel te 

klein om de betoogers te bevatten. Tot 

driemaal toe moest August Borms de 

menigte toespreken, eerst in de tuin, 

daarna in de zaal en ten slotte nog eens op 

de straat. 

De geestdrift bracht zelfs blijkbaar het 

Vlaamsche gemoed der gendarmen in be

roering en een van hen,wien het te mach

tig werd, riep onder het chargeeren, lig

gende op zijn paard, terwijl hij met zijn 

sabel in de lucht zwaaide: „Leve 

Borms!". 

De Beweging is op weg. Niets zal haar loop 

meer stuiten." 

Tijdens de manifestatie waren er, naast 
Borms, nog drie andere sprekers. André 
Vandenberghe, Izegems Vlaams-nationa
list, verwelkomde August Borms bij het 
Vlaams Huis en gaf de menigte een schets 
van de Vlaamse strijd. Uit interviews en 
krantenartikels blijkt dat hij een vlot en 
boeiend spreker was. Joris van Severen, 
volksvertegenwoordiger en Spincemaille, 
een Antwerps doctor in de rechten brach
ten daarna hulde aan Borms. 
Borms dankte hen en in zijn slotwoord 
werd in De Schelde als „een wekroep tot 

de verwezenlijking van het nationalistisch 

ideaal" omschreven. Sommigen vonden 

REACTIES 
De betoging lokte heel wat reacties uit. 
Vanuit Vlaams-nationalistische hoek 
werd vooral uitgehaald naar de burge
meester die de betoging verboden had. In 
het artikel in De Schelde lezen we: „...en 

moest het tot erge gebeurtenissen komen, 

dan was er slechts één schuldige, bur

gemeester Staes van Iseghem, de Leliaert, 

met al de lage karakteristieken die den 

Leliaert kenmerken." 

In een artikel in de Izegemse krant De 

Mandelbode (die Vlaamsgezind was, in 
die zin dat ze de Vlaamse Beweging 
steunde als de standpunten met de be
langen van de katholieke partij samen
vielen) verdedigde de krant burgemeester 
Staes die „gedaan heeft om wel te doen. 

Wie hem kent, zal er niet aan twijfelen dat 

hij in deze gelegenheid zooals altijd zich 

krant toch iets voor Borms voelde. Dat 
gevoel blijkt uit wat we in een artikel, dat 
vóór de komst van Borms verscheen, 
konden lezen: „Wij hebben er niets tegen 

dat Borms komt... Voor Borms zelf heb

ben wij - ondanks alles - langen tijd een 

zekere sympathie gevoeld... Altijd hebben 

wij in ons blad kordaat vooruitgekomen 

en geijverd voor de ruimste amnestie en 

voor de invrijheidstelling van Borms." 

De socialisten reageerden bij monde van 
Henri Dewaele, die het jammer vond dat 
de burgemeester de betoging verbood. 
Nu konden de werklieden niet zien wie 

Spotprent: 
Vlaamse 
bewegers 
geholpen 
door Duitse 
plnhelmen 
lulden de 
noodklok met 
Borms als 
klepel... 

De Bormsbetoging te Izegem was een verboden betoging, aan gendarmes 
ontbralc tiet niet, aan Vlaams-nationale geestdrift evenmin. 

door niets anders heeft laten geleiden en 

beïnvloeden dan door zijn gevoel van 

plicht." 

Vanuit andere politieke hoeken werd ook 
gereageerd. De liberalen vielen in enkele 

pamfletten De Mandelbode aan omdat de 

achter August Borms stond. Vanuit de 
Middenstand werd ook op het verbod 
gereageerd: andere partijen mochten wel 
betogen en nu zouden de middenstanders 
een goede dag kunnen missen! 

Kurt Himpe ir 


