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VULD?. 

Afscheid van een strijder. 

Afval in de oven 

Twee taaiminnaars. 

Monument voor een vader. 
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D e Volksunie mag haar congres van 
verleden weekeinde met trots note

ren De bijeenkomst en de ingenomen 
standpunten verrijken het patnmonium 
van de party De democratische Vlaams-
nationalisten hebben hun congres als naar 
gewoonte goed voorbereid en hebben de 
Inbreng van de kaderieden naar waarde 
geschat 
En er zijn nog meer goede punten aan dit 
congres te geven De nobele kunst 
van het debatteren, sinds altijd 
een hoog gewaardeerd goed in de 
partij, werd door allen naar be
horen beoefend Ook door die
genen die voor het eerst aan het 
woord kwamen en dat waren er 
nogal wat Elke partij pakt graag uit 
met het feit dat zij jongeren en 
„nieuwe mensen" kan bekoren, 
de behandelde congresthema's 
hebben aangetoond dat in Leuven een 
gevoelige snaar werd geraakt En dat is zeer 
belangrijk, met alleen om de aantrekke
lijkheid van een programma te bevestigen, 
maar vooral om de indruk te wissen als zou 
,,men ' met meer wakker liggen van wat er 
in de maatschappij gebeurt 
Een congres over gevoelige thema s - en 
die kwamen in Leuven bij bosjes aan bodi -
toont ook aan hoe , in de party" over die 
onderwerpen wordt gedacht Hoe ver ,,de 
geesten" zyn geëvolueerd welke vragen er 
leven en of er reeds antwoorden op wer

den bedacht Het is dan ook goed dat de 
party haar basis hoort en wyzer wordt Het 
is ook nuttig dat mensen die met tot de 
onmiddellyke partijgelederen behoren het 
woord voeren In dat verband was het 
leerzaam de stem van Nederlandstalige 
migranten uit Brussel te horen De on
gedwongen wyze waarop zy over hun leven 
in de hoofdstad vertelden bracht veel by, 
de bokkesprongen die overheden maken 

Een 
optimistisch 

project 
om te bewyzen dat ze nog met geïn
tegreerd zouden zyn wekte lachlust op 
Ook afschuw omdat zy die zich door hun 
taalkennis tot de Vlaamse gemeenschap in 
Brussel bekennen, meer dan anderen ver
dacht worden gemaakt 
De VU mag ook trots zyn op dit congres 
omdat zy het, wellicht als eerste politieke 
party, heeft aangedurfd haar programma 
te toetsen aan de gevorderde meningen 
over democratisch besturen Daarby wel 
bedenkend dat het met alleen de politieke 
instellingen zyn die op de helling staan. 

maar ook de andere machtscentra waar
mee mensen te doen hebben Vandaar ook 
de opdeling in administratie, economieën 
justitie 
Dit congres heeft ook bevestigd dat de 
party vrye meningen met uitsluit, maar een 
stem moet bhjven geven aan tendensen 
Dat kaderieden, al dan met mandatarissen, 
zich onthouden of tegenstemmen moet 
mogelyk bhjven In een democratie is de 
mening van de dwarsligger even waardevol 
als deze van de enthousiaste aanhanger 
,,Wanneer allen het eens zyn heeft me
mand voldoende nagedacht" is een leuke 
boutade, maar tevens een grote wysheid 
Niemand heeft de waarheid in pacht, men 
moet wel z'n best doen om ze te be
naderen 
Het spreekt vanzelf dat het toekennen van 
gemeentelyk stemrecht aan migranten het 
meest omstreden punt van dit congres zal 
blijven (En andere, minstens zo belang-
rykere, onderwerpen in de schaduw zet) 
Maar de vraag moet gesteld of de voor
waarden die de gunst vergezellen wel zo
veel voordeliger zyn dan de naturalisatie 
Vyf jaar verblyf mag dan wel perfect re-
gistreerbaar zyn taalkennis en integratie 
zyn met altyd meetbare elementen die 
bovendien ruim interpreteerbaar zyn 
Bhjft de vraag wat de party met deze 
resultaten moet aanvangen? Op de eerste 
plaats, dunkt ons, moet de eigen ach
terban kennis nemen van de goedge

keurde teksten en weten wat de bedoeling 
van dit congres is geweest Congresvoor
zitter Herman Lauwers heeft dit kernachtig 
verwoord „Geef de mensen meer macht 
en maak de macht mensehjker" In ons 
geval houdt dit tevens in dat ,,meer zelf
bestuur ook voor meer democratie" kan 
zorgen Nu blykt dat de federale over
heden met in staat zyn het Belgisch de
mocratisch deficit weg te nemen, wint 
deze vaststelling aan kracht 
Op de tweede plaats heeft de party sinds 
zondag een middel in handen om overal in 
Vlaanderen luisterbereide mensen te be
reiken In een tyd waarin zovelen walgen 
van het politieke bedryf reikt de Volksunie 
een hand aan hen die het goed menen met 
de maatschappy Duizenden hebben zich 
ontgoocheld afgekeerd van de machts
centra (politiek, vakbond, financiële we
reld, gerecht, de sportbedryven, sommige 
media ), zy moeten benaderd worden 
,,Het optimistisch project", waarover voor
zitter Bert Anclaux sinds zyn aantreden 
spreekt, kreeg in Leuven gestalte Lange 
tyd werd hy door vele betweters geba-
naliseerd en tot op het kwetsende af ge
kleineerd Die periode is nu voorby van
daag is de tyd aangebroken om met dit 
optimistisch project de boer op te gaan 
Want vele mensen zitten op ons te wach
ten" 

Maurits van Lledekerke 



Bergminoriteiten 
vu-fractieleidster Annemie Van de Casteele 
heeft premier Dehaene ondervraagd over 
de recente top van de francofonie. Of de 
premier niet de indruk had gewekt dat 
België eentalig Frans is. Van de Casteele 
laat zich daarbij leiden door een reis die ze 
met de Kamer maakte naar Vietnam. Op 
soortgelijke vragen antwoordde daar een 
Belgisch diplomaat dat de delegatieleden 

de taal van het gastland moeten gebruiken 
„en niet die van één of andere 
bergminoriteit". Voorts vond hij het niet 
noodzakelijk dat België in het buitenland 
zijn 'stammentwisten' zou uitvechten. Tot 
slot antwoordde de man dat hij 'wel iets 
beters' te doen had. Dehaene vroeg haar 
zich te richten naar minister Derycke. Wat 
zal geschieden. 

Dezes 
„Vlamingen zullen zich vanzelfsprekend zorgen maken 
over de Vlaamse minderheid In Brussel. Maar er Is eigenlijk 
een efficiënte (maar onbespreekbare) manier om ervoor 
te zorgen dat Brussel in een mum van tijd tienduizenden 
Vlaamse inwoners méér telt. Het Vlaamse karakter van de 
Brusselse Gemeenschap zou in elk geval al versterkt 
kunnen w/orden door de aanhechting van de zes fa
ciliteitengemeenten bij Brussel en de toekenning van een 
volwaardig tweetalig statuut aan deze gemeenten." 
Dieter Lesage In een vrije tribune in De Standaard van 
vrijdag 21 november 1997, 

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

De merknaam Nova is overge-
kocht door een Nederlandse onder
neming. Er zullen opnieuw frituurpan
nen en wafelijzers onder de naam Nova 
van de band rollen. Jammer genoeg 
zullen ze in China gemaakt worden ... 

f" Vanaf 1 december zal een 100-
tal gevangenen uit de gevangenis van 
Sint-Gillis, voorzien van een electro-
nische armband, naar huis kunnen. De 
armband maakt het de ordediensten 
mogelijk de wegen van de gestraften 
nauwkeurig na te gaan. 

C Tegen vijf rijkswachters die be
trokken waren in het onderzoek naar 
öe verdwenen meisjes zal een tucht
onderzoek gehouden worden. De vijf 
waren vernoemd in het rapport van de 
commissie-Dutroux. 

¥. In een brief aan de Waalse krant 
La Dernière Heure tracht Mare Dutroux 
zich vrij te pleiten van alle schuld. Hij 
zou bovendien getracht hebben Julie 
en Melissa te redden. 

r Melchior - 'Pak me dan als je 
kan' - Wathelet komt opnieuw in op
spraak. Vanuit zijn kabinet zouden te
lefoontjes zijn gepleegd naar Dassault. 
Dat voedt het vermoeden dat ook de 
PSC smeergeld heeft gekregen van de 
Franse vliegtuigbouwer. 

r De verdeling van de Eurozetels 
wijzigt niet: 14 blijven er voor Vlaan
deren, 10 voor Wallonië. 

In de zaak van de Hongaarse 
dominee Pandy - verdacht van min
stens 6 moorden op familieleden - is nu 
ook zijn dochter Agnes aangehouden. 
Zij zou medeplichtig zijn aan mogelijk 5 
moorden, waaronder die op haar moe
den 

r Als het aan het bureau van het 
Europees parlement ligt, mogen ca
meraploegen niet onbeperkt filmen in 
het nieuwe Europese parlement de 
Brusselse Leopoldwijk. Behalve het feit 
dat dit sterk naar censuur ruikt wordt 
de Europese belastingbetaler, toch ei
genaar van het gebouw, geen blik ge
gund op o.a. de douches van 700.000 
fr 

r Objektief 479.917 start een 
nieuwe campagne tegen racisme. Bin
nen de campagne wordt o.m. gezocht 
naar 'racismevrije' wijken, bedrijven of 
kroegen. 
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VRAAGTEKENS 
Bij het Brussels taaiakkoord dat CVP, SP, 
PRL-FDF en PS donderdagochtend 20 
november afsloten kunnen meerdere 
vraagtekens geplaatst worden. Eert en 
vooral werd voor het taaikader bij de 
brandweer en dringende medische hulp 
de volgens Vic Anciaux "psychologische 
grens" overschreden. Anciaux had voor
dien verklaard niet onder een 30% -
aandeel voor de Vlamingen te willen 
dalen. Dat is toch gebeurd, zei het met een 
half procent. Wat daarbij zelden wordt 
vermeld is dat het akkoord binnen het 
jaar in een daling van twee procent voor
ziet. Zogezegd omdat dan 100-centrales 
zouden worden opgericht zowel in 
Vlaams- als in Waals-Brabant. Dat is best 
mogelijk, maar vermindert hoe dan ook 
het Nederlandstalige aandeel in Brussel. 
Over de taalkaders binnen het ministerie 
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
is nog geen akkoord bereikt. Dat wordt in 
april 1998 voorzien. Een vergelijk zou 
afhangen van berekeningen op basis van 
"objectieve elementen" zoals het "werk-
volume", naast de rechtspraak van de 
Raad van State, de wetgeving op de 
bestuurswet en "eerbare elementen" als 
een 50/50 verhouding in juridische dien
sten. Of de Nederlandstaligen daarbij 
zullen kunnen rekenen op een 30%-
verhouding werd door de Brusselse meer
derheidspartijen niet vermeld. Vic An
ciaux wist beter. Uit de onderhande
lingen, zo vertrouwde hij de redactie toe, 
was reeds gebleken dat de onderhan
delaars bereid zouden zijn om in de 
toekomst ruim onder de 30% te dalen. De 
gewezen staatssecretaris ziet daarin een 
serieuze aantasting van de Brusselse twee
taligheid. De taalwet van 1963 bepaalde 

nochtans dat voor zowel vastbenoemden 
als contractuelen een verhouding 1/3 Ne
derlandstaligen tegenover 2/3 Fransta-
ligen moest gelden. In 1988 stemden de 
Vlamingen toe met het verdwijnen van de 
federale voogdij indien deze taaiverhou
dingen gerespecteerd werden. Dat werd 
impliciet in het regeerakkoord ingeschre
ven, maar werd vooral de jongste jaren 
met voeten getreden. Zonder de voor
gaande onwettige benoemingen te ver
nietigen, was de 30%-verhouding reeds 
een toegeving. Wie tot meer toegevingen 
in staat is, speelt dan ook met vuur, want 
opent de deur van een louter Franstalig 
bestuurd Brussel. 

In de naar de Brusselse gemeenten, 
OCMW's en ziekenhuizen gerichte om
zendbrief staan al te veel uitzonderingen 
en onzekerheden vermeld. In feite kun
nen de richtlijnen maar ten volle toe
gepast worden na twee jaar. Binnen de 
twee jaar zouden alle nederlandsonkun
digen een taaiexamen met succes moeten 
afgelegd hebben. De Franstaligen doen er 
echter nu reeds alles aan om de taai
examens aan te passen, lees vereenvou
digen. Overigens zal over twee jaar een 
nieuwe Brusselse regering worden sa
mengesteld en kan men andermaal be
ginnen onderhandelen. 

spMÊmtËmm 
VU-voorzitter Bert Anciaux en VLD-
voorzitter Guy Verhofstadt stelden ver
leden week vrijdag het "Brussels samen-
werkingsfront" voor. De beide partij-
voorziiters gooiden met bloemetjes naar 
elkaar. De samenwerking getuigt inder
daad van een belangrijke strategische be
slissing. Op die manier moet de crisis in 
Brussel ten gronde worden aangepakt. Er 

VU liet 

democratie 

spreken. 
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stellen zich daarbij allerlei juridische en 
institutionele vragen. Verhofstadt liet uit
schijnen samen met de VU nieuwe Brus
selse regeringsonderhandelingen te wil
len aanknopen. Dat is natuurlijk de een
voudigste en voor de VLD meest aan
trekkelijke oplossing. Bert Anciaux liet 
evenwel een ander geluid horen. Voor 
hem duurt de Brusselse crisis best voort, 
zodat een nieuwe dialoog van gemeen
schap tot gemeenschap onvermijdelijk 
wordt. Er gaan meerdere stemmen op om 
het Brussels conflict met behulp van de 
andere niveau's te neutraliseren. Dat is 
eingelijk ook noodzakelijk want talrijke 
ontstane problemen vragen om een door 
de taalgemeenschappen goedgekeurde 
wetgeving. Voor sommige problemen, zo
als het vastleggen van taalkaders, kan een 
eenvoudige wet soelaas bieden. Diegenen 
die daar niet voor te vinden zijn vergeten 
bovendien al te makkelijk dat de huidige 
Brusselse crisis in belangrijke mate "door 
niet-Brusselse beweegredenen" is ont
staan. 

Hoe dan ook, de vraag rijst in hoeverre de 
VLD dan toch bereid zou zijn de Brusselse 
regering te depanneren. De jongste be
richten lijken dat scenario te bevestigen. 

JVIATRAKKENSABAT 
Verleden week donderdag was het weer 
„matrakkensabat", dit keer in Wezem-
beek-Oppem. Volgens het gekende sce
nario wilde een twintigtal TAK-militan-
ten de zitting van de gemeenteraad bij
wonen. Dit keer in aanwezigheid van 
Sinterklaas. Niets het vermoeden dat hun 
actie op een rel met zo'n kwalijke ge
volgen zou uitlopen. Het begon reeds bij 
de begrotingstoespraak van burgemeester 
Frangois van Hoobrouck. De UF-man 
haalde daarbij fel uit naar minister Leo 

Peeters (SP) en zijn omzendbrief over de 
faciliteiten. Toen de zwarte pieten naar 
binnen wilden om de burgemeester „in de 
zak van Sinterklaas te stoppen" was het 
uit met de pret. De sterk gemotiveerde 
(en grotendeels Franstalige) rijkswachters 
konden er niet mee lachen en hakten er 
duchtig op los, ook op actievoerders die 
zich gewillig naar hun bevelen voegden. 
Achttien van hen werden opgepakt, één 
diende verzorgd te worden. 
Enkele vragen bij dit voorval. Waar gaan 
we met de democratie naartoe als Vla
mingen niet meer kunnen betogen in een 
Vlaamse gemeente en daarbij het gevaar 
lopen buiten elke proportie afgetroefd te 
worden? En wie haalt het in zijn hoofd 
om Franstalige rijkswachters in een 
Vlaamse gemeente op Vlaamse betogers 
los te laten? 

KOUWE DOUCHE 
Sinds enkele weken is D3, het nieuwe 

gebouw van het Europees parlement te 
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Se non è vero... 
Waarde Heer Hoofdredacteur, 

Uit uw blaadje en in het bijzonder uw teksten heb ik ahijd twee 

trends kunnen afleiden 

H u bent een man die geen blad voor de mond neemt en die 

de Vlaams-Waalse strijd op een zeer krachtige, maar niettenun 

beleefde manier in uw gazetje pleegt te voeren; 

H u heeft oog voor vrijwel iedere minderheid die op deze 

aardkloot tracht te overleven of de minderheden nu in Oost-

Timor wonen, in Brussel of in Kuregem, of zi) nu sa

menlevingscontracten eisen, dan wel adoptierecht, of zij nu de 

natuur beschermen dan wel het ongeboren leven, ... steeds 

springt u voor deze minoriteiten in de bres.Weinigen zullen 

mij dan ook tegenspreken als ik u in het kader van bo

venstaande zou omschrijven als een man met .. aan uw lijf. 

Maar nu na het VU-ledencongres zou ik u toch willen vragen 

om goed op te passen want de spoken gaan binnenkort met 

alleen rondwaren in uw partij, maar zeker ook in de regering 

De VU heeft immers, zoals ik heb begrepen, een resolutie 

goedgekeurd voor pariteit in de regering wat betreft het aantal 

mannen en vrouwen Dat dit niet gebeurde op de geijkte 

wijze, maar middels handgeklap is veelzeggend. 

Ik las in de Humo van dinsdag 18 november j 1 dat dit 

sluipend gif overal zijn werk doet. „ (...) we hebben er altijd 

voor gezorgd dat er in elke kwis een vrouw zat ( . )" zegt mijn 

vriend Frank Raes over zijn 'Jaren van verstand'. En wat las ik 

in een personeelsadvertentie van de provincie Antwerpen 

(Personeelsgids 15 november j 1 ) ' „Vrouwen worden aan

gemoedigd te solliciteren" en info was te bekomen bij 'de 

dames' Carry, Josy, Christine en Mieke 

Heer hoofdredacteur, wil dan ook zo vrij zijn om uw . aan 

uw lijf te behouden en te voorzien in een artikel over de minst 

beschermde minderheid de blanke, hoogopgeleide, hete-

rosexuele man met werk. 

Dank voor uw begrip' 

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

Brussel in gebruik genomen. Nieuws
gierig als we zijn gingen we een kijkje 
nemen naar deze administratieve kolos, 
door zijn bewoners nu reeds City 3 ge
noemd vanwege zijn gigantische afme
tingen en kille ongezelligheid. Natuurlijk 
wilden we ook „de douches" zien. Want 
zeg nu zelf een douche van 517.989 fr. 
per stuk, dat spreekt toch tot de ver
beelding. 

En wat zagen we' Een met zo spectaculair 
dmg waar iemand die wat aan de ronde 
kant is nauwelijks zijn (haar) draai in 
vindt. Van een kouwe douche gespro
ken! 

Maar we zagen nog meer. In D3 groeien 
appelsienenbomen, volgens welingelichte 
bron afkomstig uit Guatemala! 
Omdat wij om bet hele verhaal uit de 
doeken te doen wat ruimte nodig hebben 
komen we volgende week op deze 
schande terug. 

^^LEVIN 
REGERING? 
Agalev organiseerde dit weekend Groen 

Licht, een forum met afzonderlijke ge
sprekken over de „echte problemen van 

het leven". Een kleine 200 deelnemers 
debateerde er over toenemende on
vruchtbaarheid, kwaliteit van de voeding, 
de toekomst van de rockmuziek, a Er 
werd met geen woord werd gerept over 
de Brusselse crisis. 
Wel schimpte 'bange groene man' Hugo 

Geysels op de Vlaamse emancipatiestrijd 
door te stellen dat de Vlaamse kust even 
vervuild is als de Belgische. Ongeveer 70 
procent van de deelnemers stemde voor 
een toekomstige regeringsdeelname. 
Want ook dat behoort blijkbaartot de 
echte problemen van het leven. 

Vi^OLLESAAN 
SCHELDE 
Dat het Blok erg nauw samenwerkt met 
de extreem-rechtse staatsnationalisten 
van het Franse Front National (FN) was al 
langer bekend. Menig WIJ-lezer herin
nert zich wellicht de TV-beelden van 
pitbuU-voorzitter Frank Vanhecke die in 
Straatsburg een FN-congres toesprak in 
de taal van Molière en er Phthp de Winter 

voorstelde als „de toekomstige burge

meester van Antwerpen". 

Dat het FN tegen zelfstandigheid voor 
Baskenland, Corsica, Frans-Vlaanderen 
of Bretagne is, vormde geen probleem 
voor hemzelf of Karel Dillen om in het 
Europees parlement met Jean-Mane Le 

Pen samen te werken. 
In enkele Franse steden behaalde het FN 
bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen 
een meerderheid. Sindsdien is er sprake 
van een totalitair beleid. In VitroUes bij
voorbeeld schrapt het extreem-rechtse 
stadsbestuur subsidies voor progressieve 

theatergezelschappen, zuivert het de boe
kenrekken van openbare bibliotheken, 
vervangt het openbare sociale diensten 
door gesubsidieerde FN-antennes, wor
den ambtenaren met een afwijkende po
litieke overtuiging ontslaan en kunnen 
geen anti-racistische manifestaties meer 
plaatsvinden. 

Nu wilde het Blok middels de uitnodiging 
van FN-kopstukken uit Vitrolles duidelijk 
maken wat haar plannen zijn voor Ant
werpen: de stad degraderen tot een Vi-
troUes-aan-de-Schelde. We hopen dat er 
in de Scheldestad nog voldoende rest van 
de non-conformistische, verdraagzame 
en pluralistische geest van de geuzen die 
zich in de 16de eeuw tot het bittere einde 
tegen de fanatieke Spaanse inquisitie ver
zetten. 

Dehaene 

maaict 
werklozen 

slimmer. 

IS de crisis in Brussel ultzichloos? De Vlaamse 
meerderheidspartijen CVP en SP 

minimaliseren de ontstane problemen. 

Dagboek van een crisis 
Donderdag 20 november om 10 u 30 nep 
VU-staatssecretarls Vic Anaaux de pers 
bijeen om zijn ontslag uit de Brussels 
regering bekend te maken Een ontspan
nen Anciaux verklaarde er geen genoegen 
te kunnen nemen met de inhoud van het 
In de vroege uurtjes afgesloten taaiak
koord tussen CVR SR PRL-FDF en PS (zte biz 
2) Bovendien had de manier van on
derhandelen de ontslagnemende staats
secretaris getergd, de wijze waarop deed 
aan een cirkus of aan een markt denken 
„Er werd gegoocheld met vermeende 
aantallen inwoners en er werd gedeba-
teerd over precentjes met de meetlat 
erbij Nochtans gaat het over mensen " 
De belangrijkste reden van Anciaux' te
rugtrekking was en is de welgenng van de 
Franstaligen, het FDR maar ook de PRL, 
om Brussel als een tweetalig hoofdste
delijk gebied te erkennen Dat bleek dui
delijk toen na de onderhandelingen een 
persbericht werd opgesteld Tot dan toe 
had Anciaux zijn medewerking verleend 
en zijn Vlaamse collega's overhaald om 
zoveel mogelijk uit de brand te slepen Het 
persbericht, echter, deed de "beker over
lopen", want de klemtoon lag eerder op de 
uitzonderingen De Franstaligen beves
tigden daarmee dat ze de afspraken niet 
zouden naleven wat eigenlijk neerkomt 
op de onwil om nog met de Vlamingen 
samen te werken 
Anciaux , Ik ben een federalist en heb 

steeds het Brussels pacificatiemodel on
dersteund Op het terrein groeide de wil 
tot samenleven, ook met andere culturen 
Maar, aan de top waren en zijn er mensen 
die dit op de helling zetten Ik heb nog 
vertrouwen in de toekomst van een Brus
selse constructie Maar, ik geloof niet 
meer in het huldig pacificatiemodel Mijn 
houding sluit aan bij wat ik heel mijn leven 
heb voorgestaan " 
De verzamelde pers noteert en wendt zich 
vliegensvlug naar het kabinet van de Brus
selse minister-president Charles Picqué 
Geflankeerd door een zwijgende Didier 
Cosuin (FDF), een overtuigde Rufin Grijp 
(SP) en een stralende Jos Chabert (CVP), 
verschaft ook hij tekst en uitleg Een 
bescheiden Picque verheugt zich om het 
"globaal akkoord", Chabert is minder be
scheiden want gewaagt van een ,,goed en 
•eerbaar akkoord met zéér veel positieve 
elementen", Grijp doet er een nog een 
schep bovenop door de klemtoon te leg
gen „op het reuzegoed akkoord " Vanuit 
Crijps redering met eens een overdreven 
beoordeling, want hij zei ook letterlijk dat 
de onderhandelingen startten vanuit de 
redenering dat „de Franstaligen de wet
ten met uitvoeren " Crijp zelf Is gewonnen 
voor een louter cijfermatige aanpak, ook 
al komt daardoor de tweetaligheid op de 
helling te staan „Was uit studies gebleken 
dat voor de brandweer een verhouding 
van 25% Nederlandstallgen tegenover 

75% Franstaligen gold, dan had ik dit 
aanvaard " In beperkte kringen liet hiJ zich 
ontvallen „dat mijn achterban niet wakker 
ligt van communautaire penkelen " 
De toegevingen van de Vlaamse meer
derheidspartijen en de overmoed alle 
meerderheidspartijen ging met "wishfull 
thinking" gepaard De VLD, zo dachten de 
meerderheidspartijen, zou eindelijk de 
kans krijgen om te regeren en dus pro
bleemloos toehappen De Brusselse mi
nister-president, rekende op de "oprecht
heid" van Vic Anciaux Aan de redactie 
verklaarde hij „Als we het psychologisch 
aanpakken kunnen we Vic overtuigen de 
regenng van buiten uitte ondersteunen " 
Picqué vergiste zich Brussels VLD-raadslid 
Cuy Vanhengel werd zowel door de Ne
derlandstalige als Franstalige meerder
heidspartijen gepolst maar hield de boot 
af Want, diezelfde dag nog overlegden 
VU en VLD om een Brusselse samen
werking op te zetten Op vrijdag 21 no
vember werden de meerderheidspartijen 
met de neus op de feiten gedrukt VU-
voorzitter Bert Anciaux en VLD-voorzitter 
Cuy Verhofstadt maakten hun 'Brussels 
samenwerkingsfront" aan de buitenwe
reld bekend Daarmee vermeed de VU dat 
de VLD de Brusselse regenng, zeg maar 
onvoorwaardelijk, zou "depanneren" 
Het samewerkingsfront maakt bovendien 
duidelijk dat de Brusselse regenng tegen 
zowel een politieke als jundisch-instltu-
tionele cnsis aankijkt Hoe kan de Brusselse 
hoofdstedelijke regenng vooreen langere 
periode standhouden en belangrijke be
slissingen nemen zonder dat deze door 
een Nederlandstalige meerderheid in het 
Brussels parlement worden ondersteund"? 
Om nog te zwijgen van de "onmogelijkheid 
tot regeren' in de het college van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschaps
commissie (GGC) 
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V U-Staatssecretaris Vic Anciaux kon zich niet 

volledig verzoenen met de inhoud van het 

Brussels taaiakkoord dat CVP-SP en PRL-FDF-PS 

donderdag 20 november in de vroege uurtjes 

afsloten. Anciaux was nog minder opgezet met de 

wijze waarop het akkoord tot stand kwam. Een 

terugblik. 

s WETSTRAAT v 

De 
samenwerking 

tussen vu en 
VLD kan een 

nieuwe 
dialoog van 

gemeenschap 
tot 

gemeenschap 
uitlokken 

(zie biz. 3). 

VIc Anciaux 
had het werk 

liever 
voltooid. 

4 

De terugtrekking van VU-staatssecretaris 
Vw Anciaux uit de Brusselse regering had 
zowel iets voorspelbaars als verrassend. 
Meer dan acht jaar beklemtoonde de 
Brusselse bewindsman de noodzaak tot 
overleg met de Franstaligen, onder
steunde hij het pacificatiemodel, pro
beerde hij de Franstaligen met veel geduld 
tot een "mentaliteitswijziging" te over
tuigen. Bovendien wou Anciaux-senior 
zijn sociaal bewogen politiek tot een goed 
einde brengen. Geconfronteerd met de 
immense problemen van de hoofdstad 
was de staatssecretaris de enige Vlaams-
Brusselse mandataris die tijdig aan de 
alarmbel trok. Het was Vic Anciaux die 
reeds twintig jaar geleden voor migran
tenstemrecht pleitte, het was hij die de 
Brusselse migrantengemeenschap de kans 
bood zich te ontplooien. Het was de 
Brusselse staatssecretaris die als eerste een 
objectief bondgenootschap tussen mi
granten en Brusselse Vlamingen voor
opstelde. Vandaag heeft de partij op haar 
jongste congres zijn visie in resoluties 
omgezet. Vandaag onderschrijft zelfs een 
deel van de niet-partijpolitieke beweging 
de "Anciaux-strategie". Vandaag betwist 
geen mens de noodzaak tot een con
sequent Brussels milieubewustzijn, ook 
een thema waarvoor Anciaux reeds in de 
begindagen op de barrikaden stond. 

SLAPPE KOORD 
Nu Vic Anciaux niet meer tegen de 
stroom in moest varen en nu zijn visie, 
zijn werk op het terrein en zijn politieke 
ervaring door vriend en politieke te
genstander met respect werd bejegend, 
had de staatssecretaris liever het werk 
afgemaakt. Brussel is en blijft zoals hij het 
zelf noemt „een complex geheel" waar
voor „geen eenvoudige oplossingen be
staan.". Brussel is ook een multiculturele, 
grootstedeijke en Vlaams-Europese uit
daging. Anciaux bood een toekomstper
spectief. Een aantal door hem ingeleide 
projecten zat in de lift. Het project Wonen 

in Brussel bijv. dat de versterking van de 
Vlaamse gemeenschap in Brussel kan on
derbouwen. Anciaux riep de Brusselse 
universiteiten op samen te werken om er 
het Nederlandstalig karakter te verster
ken. Hij kon bekomen dat de Vlaamse 
regering eindelijk en regelmatig gedegen 
overleg met de Vlaams Gemeenschaps
commissie (VGC) pleegt. Om de mi
lieuverloedering tegen te gaan reikte hij 
de mogelijkheden en instrumenten aan 
om in Brussel op het "elektrisch rijden" 
over te schakelen. Toch danste Vic An

ciaux de jongste jaren op de slappe koord 
van hoop en verontwaardiging. Er was, 
niet onbelangrijk, de ontgoocheling in de 
eigen gemeenschap. De staatssecretaris 
had meerdere malen het gevoel niet be
grepen te worden, onvoldoende steun te 
krijgen en moest als het ware steeds om 
meer Vlaams geld schooien. Dat geld was 
en is van het allegrootste belang. Want de 
democratische Vlaamse gemeenschap in 
Brussel kan voorlopig slechts resultaten 
boeken op het maatschappelijke en so
ciaal-economisch terrein. Daarvoor ont
breken de noodzakelijke middelen van de 

Anciaux ruikte onraad, reageerde alert op 
de steeds toenemende taalwetovertredin
gen. Temeer, daar de Brusselse vice-gou-
verneur Hugo Nys eind september 1996 
met onthutstende cijfers uitpakte. Tussen 
1 juh 1995 en 31 maart 1996, zo rap
porteerde de vice-gouverneur, werden 
105 benoemingen in OCMW-ziekenhui-
zen geschorst. Dat cijfer stond gelijk aan 
niet minder dan 45% van de behandelde 
dossiers. De Nederlandstalige bevoegde 
minister Rufin Grijp (SP) vernietigde 23 
schorsingen, zijn FDF-collega geen en
kele, zodat de betwiste benoemden op 
post bleven. In 95% van de gevallen 
hadden de schorsingen betrekking op 
contraktuelen. Van dat soort van ar
beidscontracten, naast GEKO's, werd en 
wordt steeds meer gebruik gemaakt. Te-

De stryder 
was het moe 

Vlaamse overheid. Ook de universtaire en 
economische wereld laten het afweten. 
En dat terwijl de Vlaamse electorale aan
hang zienderogen daalt. Bovendien heeft 
het Vlaams Blok de oorlog aan zowel de 
Vlaamse democraten als aan het Brussels 
model verklaard en dreigt deze partij met 
haar tweetalige campagne "incontouma-
ble" te worden. Anciaux zag en ziet het 
Brussels gevaar in, ergerde zich daarom 
mateloos wanneer vanuit Vlaanderen om 
de haverklap werd beweerd dat in de 
hoofdstad minder dan 20% Vlamingen 
wonen. Het betwistbare cijfer speelde 
uiteindelijk de rabiate Franstaligen in de 
kaart. Het tweetalig statuut werd door 
een megalomane francofonie in vraag 
gesteld. De Franstaligen werkten boven
dien het onbegrip en het misprijzen voor 
rechtmatige Vlaamse eisen op de Brus
selse Vlamingen uit. Anciaux en zijn col
lega's mochten de brokken lijmen. Het 
algemeen Vlaams-Brussels beleid werd 
door de almaar stijgende taaikoorts ge
remd. 

CHOISIR LAVENIR 
September 1996. Een groep professoren 
van de Université Catholique de Louvain 

(UCL) tekenden vooral ten behoeve van 
het PRL-FDF-kartel een francofone stra
tegie uit. Zelfs wanneer de Vlamingen 
maar een gedeeltelijke splitsing van de 
Sociale Zekerheid zouden vragen, voor
zien deze Franstaligen een nieuw België 
dat op een Waals-Brusselse federatie 
steunt. "En passant" werd vermeld dat hoe 
dan ook de positie van de Vlaamse Brus
selaars in vraag moet worden gesteld. Vic 

gen én de letter én de geest van de taalwet 
én in tegenstelling tot het oordeel van de 
Raad van State en de Vaste Commissie 

voor Taaltoezicht (VCT), hielden de 
Franstaligen vol dat de taalwet niet op 
contraktuelen van toepassing was. 
Met de PRL-FDF, sinds 1995 in de Brus
selse regering, viel nauwelijks te onder
handelen. Anciaux verwachtte steun van 
de PS'er en Brussels minister-president 
Charles Picqué. De Brusselse regerings
leider die Anciaux om zijn „oprechtheid 
en loyauteit"prijst, bleek gewonnen te zijn 
voor een duurzame oplossing. Op de VU-
ketjesdag van 12 oktober 1996 ver
klaarde Vic Anciaux dat de PS op een 
mentaliteitswijziging uit was. Deze partij, 
zo voorspelde hij, zou de naleving van de 
taalwetten voortaan en vanuit humani
taire overwegingen ondersteunen. 
„Maar" zo voegde de staatssecretaris 
eraan toe, „indien verzoening te lang 
uitblijft, sturen we op een breekpunt 
aan." 

Zover kwam het niet. Nadat de Vla
mingen gedurende enkele weken dossiers 
verdaagden en daardoor het regeren in 
Brussel onmogelijk werd, bereikten de 
gemeenschappen in november 1996 een 
vergelijk, wat ongelukkig tot "taalhof-
felijkheidsakkoord" omgedoopt. Het ak
koord stipuleerde dat de Brusselse ge
meenten via een omzendbrief werd op
gedragen de taalwet toe te passen, dat de 
wet ook voor kontraktuelen gold, dat 
bijkomende taaiexamens zouden geor
ganiseerd worden en dat voor de in
vulling van vakante betrekkingen een 
werfreserve zou worden aangelegd. 

DROOM 
Van de verwezenlijking van het akkoord 
kwam niets in huis. Verscheidene oor
zaken lagen daaraan ten grondslag. De 
Brusselse PRL-FDF-federatie weigerde 
het akkoord toe te passen en koppelde er 
meteen eisen over de taalkaders aan. 
Maar, ook PRL-voorzitter Louis Michel 

voerde de Franstalige druk op. Gesteund 
door gewezen VLD-partijvoorzitter Her

man De Croo, die voor de gelegenheid de 
"homo" ElioDiRupo (PS) onverantwoord 
aan de schandpaal nagelde, wou Michel 
in de Franse gemeenschap, het Waals 
gewest én de federale regering inbreken. 
Mislukte deze strategie, dan toch zag en 
ziet Michel zijn voornemen in de toe
komst gerealiseerd. De onvoorwaarde
lijke steun van het FDF is daarbij een 
noodzaak. Zeker op communautair vlak 
is daardoor niet langer sprake van een 
PRL-FDF, maar wel van een FDF-PRL-
kartel. Deze situatie - onder meer uit
gelokt door niet-Brusselse beweegrede
nen - maakte de samenwerking tussen de 
taalgroepen in Brussel onmogelijk. Char
les Picqué zat daarmee verveeld, maar 
kon of wou niet anders dan zich door de 
communautaire radicalisering laten mee
slepen. Ook hij liet als voogdijminister na 
de vernietiging van de 305 onwettige 
benoemingen in de Brusselse gemeenten 
te ondertekenen. Bevreesd voor een Brus
selse, Franstalige en federale concurrentie 
weigerde Picqué de PRL-FDF op haar 
plichten te wijzen. Eigenlijk had hij het 
FDF wandelen moeten sturen. Maar, zo 
vertrouwde de minister-president de re
dactie toe: „Het FDF maakt nu éénmaal 
van de PRL deel uit. Ik kan en wil daar 
niet omheen. De Vlamingen mogen niet 
dromen." 

Dé droom van Vic Anciaux - het respect 
van de Franstaligen afdwingen, de toe
passing van het pacificatiemodel en de 
realisatie van een tweetalig Brussel - lag 
daarmee aan flarden. Anciaux besefte dat 
onafgezien van een - overigens inhou
delijk betwistbaar akkoord (zie blz. 2) -
het Brussels probleem slechts door een 
nieuwe dialoog van gemeenschap tot ge
meenschap kan opgelost worden. De wil 
tot samenwerking is er niet meer. Opdat 
de anderen dat zouden beseffen, diende 
Anciaux zijn ontlsag in. Of zoals iemand 
het treffend uitdrukte: „De strijder was 
het moe." 
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De meeste congresgangers trokken za
terdag jl. naar de werkgroep Politiek en 
Democratie. De voorgestelde resoluties 
met betrekking tot dit onderwerp be
vatten immers een aantal hete hangijzers. 
Vooral de discussies over de monarchie, 
het referendum en het migrantenstem
recht beroerden de militanten. Opvallend 
was de oververtegenwoordiging van jon
geren. Het bewijst dat een jongere ge
neratie bereid is de fakkel over te nemen. 
Maar, ook meerdere niet VU-leden na
men aan de besprekingen deel. De aan
wezige media waren aangenaam verrast 
door de tolerante en open sfeer die er 
tijdens de discussies heerste. „Tijdens 
geen enkel ander partijcongres", zo werd 
in mediakringen opgemerkt, „is er van 
een dergelijke openheid sprake." 
Commissievoorzitter Annemie Van de 

Casteele nam haar taak meer dan be
hoorlijk op. Met de nodige autoriteit wist 
ze de essentie van de resoluties overeind 
te houden. Zo hadden heel wat amen
dementen betrekking op de rol van de 
monarchie of op de invoering van een 
republiek. De militanten vertoonden 
daarbij de neiging om hun verlangens 
over de gewenste staatsstructuur te uiten. 
„We hebben daarover een standpunt in
genomen tijdens de nationale conventie. 
Vandaag kunnen we dit debat niet her
openen.", zo waarschuwde het VU-ka-
merlid. 

GEWEZEN PARTIJVOORZITTER 

Toch nam de bespreking van resolutie 
4.1, handelend over de rol van de mo
narchie, heel wat tijd in beslag. De con
grescommissie had haar oorspronkelijk 
standpunt afgezwakt. Eerst werd gewag 
gemaakt van een republikeinse staats
vorm om nadien het koningshuis nog een 
ceremoniële of protocollaire taak te laten 
uitoefenen. Zaterdag jl. bleek dat een 
weliswaar kleine meerderheid liever de 
oorspronkelijke resolutie behield. Er ont
stond een discussie tussen de pragmatici 
en de principiëlen. De eerste groep wou 
de vlucht vooruit vermijden, niet in ex
treme resoluties vervallen of de weg van 
de geleidelijkheid inslaan. Inleider Kris 

Van Dijck verwees naar de "realiteit". 
„Vlaanderen heeft een republikeinse 
staatsvorm. De republiek Vlaanderen 
moet zich binnen het federale Europa 
laten gelden. Wij moeten niet voor een 
Belgische republiek pleiten." 
De tweede groep kon niet aanvaarden dat 
zolang het Belgisch gegeven een feit blijft, 
een niet-democratisch verkozen monarch 
een taak krijgt toebedeeld. Sommigen 
vonden het storend dat de partij rekening 
zou houden met eventuele reacties van de 
media. Toen de meesten hun vaak emo-

I n de werkgroep politiek en democratie namen 

naar aanleiding van het VU-congres "Laat de 

democratie nooit meer zwijgen" zo'n 150 mensen 

deel aan een boeiend, soms hevig, maar steeds 

ordentelijk debat. 

tioneel bewogen mening hadden ver
kondigd, kwam een eminent partijlid 
naar de microfoon gewandeld. Hij kreeg 
de lachers op de hand toen hij zich 
voorstelde: „Ik ben Hugo Schiltz, ge
wezen partijvoorzitter." Hugo Schiltz zei 
dat het moeizaam verwerven van po
litieke macht voor Vlaanderen in het 
Europa van de regio's slechts mogelijk is 
wanneer daarvoor langs parlementaire 
weg bondgenoten wordt gevonden. 
„Daarom moeten we rekening houden 
met de conjunctuur. Het is onverstandig 
het probleem van de monarchie te stellen 

evenwel alleen bij het verwerpen van 
referenda. Een meerderheid sprak zich uit 
voor het houden van zowel beslissende als 
correctieve referenda. 
Dat de partij heel wat weerstand ver
wachtte tegenover het toekennen van 
gemeentelijk stemrecht aan buitenlandse 
niet- Europese burgers, bleek uit de ver
antwoording van Kris Van Dijck. Om de 
militanten over de streep te halen, brak 
het Vlaams parlementslid met door
dachte argumenten een lans voor de 
goedkeuring van deze resolutie. „De toe
komst is onomkeerbaar, de migranten 

Pakkende 
getuigenis 

zullen niet terugkeren. Wij mogen niet 
kortzichtig zijn, maar moeten de uit
daging aannemen om hen welkom te 
heten, hen duidelijk te maken dat ze in 
Vlaanderen leven, wat de Vlaamse strijd 
betekent en hoe we samen deze strijd 
kunnen aangaan. Als democratische 
volksnationalisten moeten wij hen het 
signaal geven dat ook zij stemrecht kun
nen krijgen." 

Met deze uitspraak was de toon gezet. 
Temeer, daar twee migranten een pak
kende getuigenis aflegden. Een man uit 

Brussel speelde diplomatisch op de ge
voelens van de nationalisten in. „Wij zijn 
objectieve bondgenoten in de expansie 
van de Nederlandse taal." Verwijzend 
naar de actualiteit, voegde hij daar onder 
luid applaus aan toe: „Wij samen moeten 
in de Brusselse ziekenhuizen in de Ne
derlandse taal ontvangen worden." Een 
jonge vrouw vertelde meeslepend over de 
demotiverende, omslachtige, niet zelden 
willekeurige en soms lachwekkende na
turalisatieprocedure. Het was dan ook 
niet verwonderlijk dat de tegenstanders 
van het gemeentelijk stemrecht of de 
voorstanders van de nationaliteitsvereiste 
nog nauwelijks uit de hoek kwamen. Op 
die manier ontstond als het ware een voor 
de partij onvoorziene "opbodpolitiek". 
Tegen de letter en de geest van resolutie 
4.9. in, aanvaardde een meerderheid de 
uitbreiding van het stemrecht tot alle 
bestuursniveau's en werd niet enkel be
paald dat migranten konden stemmen, 
maar ook verkozen worden. Het "cor
rectief referendum" de dag daarop in de 
plenaire vergadering voerde deze bepa
lingen terug naar af. 

(evdc) 

Commissievoorzitter Annemie Van de 
Casteele wist met de nodig autoriteit 

de essentie van de resoluties 
overeind te houden. 

wanneer de bevolking zowat alles behalve 
de koning heeft afgezworen. Het is niet 
opportuun om op dit moment aan emo
ties toe te geven. We moeten ook de 
kiezers aanspreken en ze niet tegen ons 
uitspelen." 

Uiteindelijk slaagde de congresvoorzitter 
erin de beide groepen te verzoenen door 
de laatste zin van de resolutie, betreffende 
de ceremoniële of protocollaire functie, 
met nagenoeg algemene instemming te 
schrappen. 

CORRECTIEF REFERENDUM 

In de resoluties 4.2. en 4.3 staat dat de 
Vlaamse regering rechtstreeks verkozen 
wordt. De resoluties werden aanvaard. 
Een groep militanten vreesde echter het 
toenemend aantal verkiezingen. Zeker als 
men rekening houdt met het invoeren van 
referenda. „We kiezen al zoveel", wierp 
VUJO-Hasselt op. Deze afdeling stond 

De congres

gangers 

bewezen dat 

hevige 

discussies niet 

noodzakelijk 

plat moeten 
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Een fris antwoord 
Greet Claes, voorzitter van de partijraad, had 
de eer om het VU-ledencongres te openen. 
Zaterdagmorgen, nog voor de debatten in 
de werkgroepen een aanvang hadden ge
nomen, sprak zij de aanwezigen toe. Ze 
verwees In de eerste plaats naar het gegeven 
dat de eerste 'zwarte zondag' zowat dag op 
dag zes jaar geleden was. Het was het begin 
van een moeilijke periode. „De kiezer trok 
deze harde, negatieve lijn - schijnbaar on
verstoorbaar - door. Politici, de partijpolitiek 
in het bijzonder, zijn van hun voetstuk ge
licht. Soms gebeurde dit met recht en rede. 
Maar hoe vaak gooide en gooit Jan Publiek 
ook niet meteen het kind met het badwater 
weg? Wie gelooft nog In de democratie? 
Maar ook, omgekeerd, wat heeft de de
mocratie nog te bieden? Vandaag en mor
gen willen wij dan ook een nieuw fris ant
woord op deze vragen formuleren." 
Claes verwees naar het gegeven dat het 
congres In feite een sluitstuk was op meer
dere maanden drukke VU-activiteit. In af
delingen, arrondissementen, maar ook in 

veel afzonderlijke huiskamers werden de oor
spronkelijke teksten Immers gelezen, ge
keurd, aangepast, becommentarieerd. Af
gelopen weekeind werden ze in hun de
finitieve vorm gegoten. Claes verwees in haar 
openingstoespraak naar congresvoorzitter 
Herman Lauwers. Die had in dit weekblad 
verklaard',,Rekening houdend met zowel de 
toegenomen mondigheid als de almaar com
plexere samenleving willen wij niet enkel de 
politieke Instellingen, maar ook de andere 
machtscentra waarmee de burger gecon
fronteerd wordt aan de 21ste eeuw aan
passen.". 

„Ziehier de opdracht waar wij vandaag en 
morgen voor staan." besloot Claes. „Laten 
we dit doen In gedurfde openheid, met veel 
luisterbereidheid en met respect voor de 
debatcultuur die de VU sinds jaren kenmerkt. 
Ik wens u allen twee ongelooflijk drukke, 
maar vooral twee boeiende dagen toe." Hoe 
druk die werden hing van deelnemer tot 
deelnemer af, dat ze boelend waren, daar 
was iedereen het over eens. 
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O p de eerste dag van het congres werd het debat 

gehouden in vier afzonderlijke werkgroepen. 

Deze over politiek - zie vorige blz. - was het drukst 

bezocht. In wat volgt verneemt u meer over de 

groepen Justitie, Administratie en Economie. 

4 CONGRES ^ 

Binnen de 

werkgroep 

Justitie werd 

ervoor 

gelcozen om 

de resuiotles 

om te zetten 

in val(Jargon. 

é 

Het eerste debat in de werkgroep 'De
mocratie en Justitie' werd beslecht in het 
voordeel van de geluidsinstallatie. De goed 
20 aanwezigen besloten immers dat ze 
referaathouder Geert Bourgeois beter kon
den verstaan indien deze zich liet bijstaan 
door de technologie. Mede daarom hoor
den zij hem pleiten voor meer gerech
tigheid en meer rechtvaardigheid. „Pro
cedure komt van procedere. Procedere 
betekent vooruitgaan. Vooruitgaan in een 
sociaal en menselijk verantwoorde op
lossing van een conflict. Gerechtigheid 
heeft evenveel te maken met de manier, de 

snelheid, de efficiëntie van de conflict
oplossing als met de inhoud van deze 
oplossing. Een onafhankelijk, humaan, ef
ficiënt en rechtvaardig gerecht is het sluit
stuk van de democratie, van de rechts
staat." 

SCHAKEN 

De werkgroep werd hoofdzakelijk bij

gewoond door juristen pur sang. Dat 

maakte het voor 'niet-ingewijden' (zoals 

delijk afgebakend. Een regel veranderen 
kan haast niet, zonder het hele spel te 
herzien. Bij voetbal is het iets gemak
kelijker, het aantal 'zetten' is bovendien 
onbeperkt en één verkeerde zet maakt het 
spel niet onmogelijk. Gevraagd aan werk
groepvoorzitter Vons Borginon of naar het 
gerecht stappen zonder advocaat nog van 
deze tijd is, was zijn antwoord bevestigend. 
„Al moet je het vergelijken met het be
halen van een rijbewijs zonder de hulp van 

Onder Juristen 
ondergetekende) niet altijd even gemak
kelijk. Juristen hanteren een ondoorgron
delijk taaltje. De discussies in deze groep 
verhielden zich tegenover die rond po-
htiek als het schaakspel tegenover voetbal. 
In het eerste worden zeer strikte regels 
gehanteerd en is het speelveld zeer dui-

De werkgroep Democratie en Administratie 
werd vooral bevolkt door mensen uit de 
administratie zelf. Het feit dat verscheidene 
aanwezigen vanuit hun persoonlijke erva
ringen honderduit praatten kwam de kwa
liteit van de discussies beslist ten goede. Via 
voorbeelden uit de dagelijkse praktijk kon
den de pijnpunten immers zeer precies 
blootgelegd worden. 
De Idee om in elke gemeente een SociaaiHuis 
op te richten werd zonder problemen aan
vaard, maar er werd enig voorbehoud ge
maakt bij de rol van de vakbonden. Ver
schillende deelnemers benadrukten dat het, 
vanuit politiek-strategisch oogpunt, niet 
wenselijk is de vakbonden al te veel voor het 
hoofd te stoten. Om elke verwarring hier
omtrent te vermijden bleek een eenvoudige 
tekstwijziging echter voldoende. 

GEVOELIGHEDEN 
Bij de bespreking van de afslanking van de 
kabinetten werd het even spannend. Re
feraathouder Jan Loones verdedigde zijn 
amendement dat stelde dat 'samen met de 
monarchie' ook de kabinetten van het ko
ningshuis afgeschaft dienen te worden. Con
gresvoorzitter l-lerman Lauwerswees hier op 
de eerdere stemmingen in de werkgroep 
Democratie en Politiek en wou daarmee 
vermijden dat goedkeuring van dit amen
dement de leden van die werkgroep in hun 
hemd zou zetten Bespreking van het amen
dement werd dan ook naar de congres
commissie doorverwezen. 
De discussie rond het Viaams Wervingsse
cretariaat werd beheerst door de vraag of 
lokale besturen verplicht moeten worden 
een beroep te doen op deze dienst On-

Eensgezind naar 
het Sociaai hluis 

Bij de bespreking van het principe van de 
voortdurende bijscholing werd gepleit voor 
enige voorzichtigheid. De tekstwijziging, die 
stelt dat bijscholing 'een van de voonwaar-
den' Is om voor bevordering in aanmerking 
te komen, is dus niet onbelangrijk. 
De amendementen waarin gepleit werd voor 
aanwezigheid van de wetgevende instanties 
in de coördinatiecommissie werden vurig 
verdedigd. Uiteindelijk werd besloten om 
deze commissie ook de opdracht te geven de 
vereenvoudiging van de wetgeving na te 
gaan en voorstellen te doen aan de wet
gever. Om te vermijden dat adviesorganen 
buitenspel gezet worden besloot de werk
groep dat politici een beslissing om geen 
gevolg te geven aan het advies moeten 
verantwoorden. 

dermeer voorzitster van de werkgroep Frieda 
Brepoeis 3\s secretaris Koen T'Sijen wezen er 
op dat in dit verband regionale gevoelig
heden niet onderschat mogen worden. Uit
eindelijk werd beslist om de gemeenten in 
deze geen verplichtingen op te leggen. 
De uiteindelijke congresresoluties tonen aan 
dat de besprekingen in de werkgroep De
mocratie en Administratie zeker nuttig wa
ren. 
Het vlotte verloop mag ook toegeschreven 
aan het kordate optreden van de voorzitster. 
Referaathouder Jan Loones nam de ver
dediging van de voorstellen van de con
grescommissie op zich en deed dit op een 
open en eerlijke manier. 

Wouter vandebos 

een instructeur". Binnen de werkgroep 
werd wel overeengekomen om de re
soluties over justitie op te stellen in het 
vakjargon. Termen als 'normdoelstelsel' en 
'excepties van processuele aard' bleken in 
deze noodzakelijk. Borginon ziet in deze 
een verhelderende rol weggelegd voor het 
onderwijs dat te weinig aandacht schenkt 
aan maatschappelijke ontwikkelingen en 
instellingen. 

In de werkgroep waren er o.m. felle - (naar 
immer hoffelijke - discussies over o.a. de 

verjaringstermijnen, de verzoeningsproce
dures en de vormvereisten. Over de toe
gang tot het gerecht en de Europese ju
ridische ruimte, bestond dan weer minder 
discussie. De meeste tussenkomsten kwa
men van oud-senator Frans Baert. Baert is 
advocaat aan de Gentse balie. Is hij in dit 
soort discussies dan niet tegelijk rechter en 
partij ? „Nee, want advocaten zijn - door 
hun vele werk binnen de rechtbanken -
uitstekend geplaatst om eventuele man
kementen bloot te leggen." 

GOEDE WIL 

Uit nogal wat discussies bleek voorts dat 
'een menselijk gerecht' in vele gevallen 
staat of valt met de consequentie en de 
goede wil van de partijen. Na afloop werd 
dat ook beaamd door Borginon: „Indien 
de moraliteit van de mensen laag is, dan 
mag je veel gerechtelijke problemen ver
wachten. Indien de mensen zelf moreel 
hoogstaand gedrag vertonen, dan zal ook 
de gerechtsgang gemakkelijker zijn." Een 
tip misschien voor hen die ooit 'een zaak' 
willen beginnen? 

(gv) 

Tegen de papieren 
rompslomp 

In de werkgroep Democratie en eco

nomie, energiek geleid door Volksunie
ondervoorzitter Fatrili Vankruniielsven, 

debatteerden zo'n 60 deelnemers rustig 
en constructief. De discussie draaide 
vooral rond de gevolgen van de groeiende 
internationalisering van de economie en 
de manier waarop het sociaal overleg 
tussen werknemers en werkgevers ge
organiseerd moet worden. }ean-Marie 

Bogaert was de inleider van dienst. Het 
moet gezegd: de Vlaams volksvertegen
woordiger kweet zich voortreffelijk van 
zijn taak. Rustig en zelfverzekerd schetste 
hij de contouren van het debat. En hoe
wel hij zelf over sommige resoluties een 
zeer uitgesproken mening had, viel hij 
nooit buiten de rol die de congrescom
missie hem had toegekend. 

EXPORT VLAANDEREN 

Ook in deze werkgroep waren de jon
geren bijzonder actief: Bart Bauwens, 

Karl CoUaerts en Filip Vandenbroeke. 

Ook Stefan Clauwaert viel op door de
gelijke tussenkomsten. De meest opval
lende figuur was echter Vlaams volks
vertegenwoordiger en gemeenschapsse
nator Chris Vandenbroeke. Chris verte
genwoordigt in de Wetstraat het kies
district Kortrijk-Roeselare-Tielt." Het ar
rondissement, waarin het Texas van 

Vlaanderen ligt, drong er in diverse 
amendementen op aan de bestaande tek
sten aan te vullen met bijkomende re
soluties. Chris Vandenbroeke deed dienst 
als woordvoerder en overtuigde de werk
groep om een nieuwe resolutie te doen 
aanvaarden over de noodzakelijke ver
sterking en diversifiëring van de bui
tenlandse handel. De Belgische Dienst 
voor Buitenlandse Handel moet worden 
afgeschaft en de dienst Export Vlaanderen 

moet voortaan gangmaker en promotor 
zijn van de Vlaamse economie in de 
wereld. De werkgroep nam ook een voor
stel van resolutie over het KMO-beleid 
over, dat tegen het pleidooi van de con
grescommissie in. De resolutie stelt onder 
meer dat er voor KMO's één loket ge
opend moet worden als toegangspoort 
voor alle administratieve verplichtingen 
om zo de papieren rompslomp tot een 
minimum te beperken. 
Nogal wat deelnemers vonden dat de 
oorspronkelijke resolutie 2.4. over de 
aanwezigheid van Vlaanderen in inter
nationale intergouvernementele organi
saties onleesbaar en dus onverstaanbaar 
was. Werkgroepsecretaris Zeger Collier 
zorgde tijdens de middagpauze voor een 
nieuwe, vlot leesbare tekst die prompt 
werd aangenomen. 

Bart Staes 
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Leuvens arrondissmentsvoorzitter }os 

Bex begroette de aanwezigen en gaf 
daarna het woord aan congresvoorzitter 
Herman Lauwers. Deze wist te melden 
dat de congrescommissie tot na mid
dernacht had gesleuteld aan en gedis
cussieerd over de nieuwe (en oude) voor
steilen. Daarna had Eddie De Saeger 

groen licht gekregen om tot het drukken 
van de nieuwe commissievoorstellen over 
te gaan. Mede dankzij hem kreeg elke 
congresganger 's ochtends een versge-
drukte bundel resoluties onder de neus 
geduwd. 

Bij de teksten rond Administratie werd 
niet hevig gedebatteerd. Relatief wei
nigen wilden hun amendementen komen 
verdedigen. Deels omdat ze waren op
genomen in de nieuwe teksten, deels ook 
omdat uit de voorafgaande discussies in 
de werkgroepen was gebleken of hun 
amendement mogelijkheden bood. Bin
nen deze plenaire zitting - gekaderd in 
een strak tijdsschema - was polemiek 
trouwens bijna niet mogelijk. Ook het 
verdedigen van amendementen die, dixit 
Herman Lauwers, 'op zich bijna een 
colloquium vormden' was uit den boze. 
De eerste keer dat er echt geteld en 
herteld moest worden was rond een 
amendement van senator Jan Loones. 

Deze had voorgesteld om 'met de mo
narchie' ook maar meteen de koninklijke 
kabinetten af te schaffen. Het voorstel 
had het daags voordien in de werkgroep 
gehaald, maar was niet weerhouden. Ook 
de plenaire vergadering volgde hem niet. 
Het eerste amendement dat wel kon 
bogen op steun van de meerderheid 
kwam van VU-Ruisbroek en behelsde de 
verphchting van gemeenten en provincies 
om voor de aanwerving van hun per
soneel een beroep te doen op het nog op 
te richten Vlaams Wervingssecretariaat. 
Zoals bij elk amendement dat het in de 
plenaire vergadering nog wist te halen, 
kon het rekenen op een applaus. 

NORMDOELSTELSEL 

Ook bij de stemmingen rond Economie 

bleven de debatten beheerst. De meeste 
resoluties werden meerderheid tegen 
minderheid goedgekeurd en slechts één 
amendement, rond de volwaardige 
Vlaamse vertegenwoordiging in interna
tionale economische organisaties, haalde 
het tegen de visie van de congrescom
missie. Tot niet gering genoegen ove
rigens van de VU-afdeling van Groot-
Oostende en het arrondissement OVD-
leper, die het samen hadden ingediend. 
Een amendement dat stipuleerde dat niet 
verankerd moest worden 'om te ver
ankeren' haalde het nipt niet. 
De debatten rond Justitie waren erg lauw. 
Dat was waarschijnlijk vooral te wijten 
aan het gegeven dat de meeste van deze 

D ' e aula Piet er De Somer was zondagvoormiddag 

voor driekwart gevuld. Veel volk voor het 

moment van de waarheid: de congresteksten werden 

voor het eerst voorgelegd aan de plenaire 

vergadering. Explosies waren niet te noteren, 

vuurwerk bij momenten wel. 

teksten haast uitsluitend gelezen én ten 
volle begrepen konden worden door de 
'kenners'. Een en ander viel ook af te 
leiden uit het groot aantal onthoudingen 
dat telkens weer waar te nemen viel bij 
stemmingen. Geen enkel amendement 
haalde het. Hét woord van het congres 
was overigens terug te vinden in dit 
thema: 'normdoelstelsel' is nu al goed op 
weg om een klassieker te worden in VU-
middens. 

debat met de stelling dat het, qua imag
ovorming, niet zo opportuun zou zijn 
moest de VU de monarchie zonder meer 
willen afschaffen. Koning Albert en de 
zijnen kunnen binnen Vlaanderen - en 
zelfs onder Vlaams-nationalisten - im
mers rekenen op nogal wat sympathie. 
Anderen haalden dan weer argumenten 
naar voren die stelden dat het dan wel tijd 
werd dat al de familieleden ook eens 
Nederlands, taal van de meerderheid van 

Wel vuurwerk, 
geen explosie 

WIE VAN DE DRIE? 
In tegenstelling tot het thema Justitie kon 
Politiek wél rekenen op de steun en 
aandacht van zowat alle aanwezigen. Ca
mera's werden erbij gesleept en foto
grafen stelden zich strategisch op. Binnen 
dit ene thema bevonden zich dan ook drie 
erg omstreden ideeën. Een eerste was de 
keuze voor de republiek, met daaraan 
gekoppeld het voortbestaan van de mo
narchie. Hugo Scbiltz, minister van Staat, 
kwam voor een eerste keer tussen in het 

dit land, zouden leren spreken. Uitein
delijk haalde het voorstel van de con
grescommissie het. De eerste tussenkomst 
van algemeen voorzitter BertAnciaux zal 
daaraan niet vreemd geweest zijn. 
Ook de resolutie rond het referendum 
was doorspekt met pittige tussenkomsten 
gaande van het volledig verwerpen tot 
een verregaande uitbreiding van het 
voorstel. Voor de VU zijn LOOO hand
tekeningen vanaf nu voldoende om het 
parlement in actie te laten schieten. 

Het meeste beroering ontstond - zoals 
verwacht - rond het gemeentelijk stem
recht voor migranten van niet-Europese 
afkomst. De discussie oversteeg - zij het 
soms nipt - gelukkig de gemiddelde toog-
praat die over die onderwerp gangbaar is. 
Tussenkomsten waren er van voor- en 
tegenstanders, waarbij we onthouden dat 
beiden waarschuwden voor een ver
keerde beeldvorming bij de kiezers. Mede 
aangevoerd door een vastberaden VUJO-
voorzitter Sigurd Vangermeersch wisten 
vooral de jongeren het tij te doen keren in 
het voordeel van de in hoge mate ver
nieuwende voorstellen. 
Toen velen de zaal reeds verlaten hadden 
om te gaan middagmalen, werd ook nog 
een resolutie gestemd over de paritaire 
samenstelling van de regering ra.b.t. het 
aantal mannen en vrouwen. 'Met man en 
macht' krijgt binnenkort dus een andere 
invullmg. 

(gv) 

De Jongeren, 
sterk 
vertegen
woordigd op 
dit congres, 
wisten de 
discussie over 
gemeentelijk 
stemrecht 
voor nlet-EU-
burgers te 
keren in het 
voordeel van 
de laatsten. 
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Daarom, vrienden! 
In zijn toespraak vroeg Herman Lauwers de 
resoluties goed te keuren. De congres
voorzitter werd met onderbroken door 
applaus, maar uiteindelijk wel onthaald op 
een staande ovatie van duizend enthou
siaste deelnemers. Een gedreven maar 
genuanceerde congrestoespraak. 
Lauwers bekende. „ Ik öen óók met de ene 
resolutie al meer tevreden dan met de 
andere. En onze partij is democratisch 
genoeg om niet voor elk detail met de 
pink op de naad van de broek In het gelid 
te staan. Er Is een tendens-recht Maar er 
Is natuurlijk ook een partijstandpunt'. En 
dat moest duidelijk worden geformuleerd 
want „ dit Is een congres over de meest 
fundamentele grondvraag van élke ge
meenschap, élke samenleving: over de 
legitimiteit van de macht, d.wz. over de 
vraag of mensen voldoende vertrouwen 
hebben in de Instellingen die hun sa
menleving organiseren". 
Net dat ongeloof t.o.v. de politiek mo
tiveerde Lauwers, tien jaar geleden, toe te 
treden tot de VU. Hij had toen reeds het 
nog groeiende wantrouwen tegenover 
élle besllssingscentra vastgesteld. Noch
tans is er de jongste jaren ,,nlet niks" 
gebeurd verwees Lauwers naar o.a. de 
regeling l.v.m. de partijfinanciering en de 
creatie van ombudsdlensten. „Maar te
genover deze kleine stappen vooruit In 

het democratisch gehalte van onze in
stellingen staan grote stappen achteruit In 
het vertrouwen daarin bij minstens één 
miljoen kiesgerechtigde Vlamingen". 

MACHT EN TEGENMACHT 

In een wereld die razend snel evolueert, 
wijzigt Immers ook de democratie ...En we 
moeten diep durven gaan. Nieuwe wegen 
inslaan. Oude denkpistes wijzigen. Want 
iedereen beseft vandaag dat er een veel 
complexere samenleving is ontstaan dan 
in 1830, toen de Grondwet werd ge
schreven: de grenzen van de natiestaten 
vervagen, er bestaan Europese normen, 
de economie heefteen wereldwijde eigen 
wetmatigheid, de media zijn een beïn-
vloedingsmacht geworden. Er zijn dus 
heel wat meer machtscentra dan de klas
sieke drie'. 
Op deze nieuwe uitdaging zijn drie ant
woorden mogelijk volgens Lauwers: 1° 
ervoor pleiten om zich reactionair en cen
tralistisch terug te trekken op zichzelf, of 
2° zoals de traditionele partijen proberen 
om vla verzuiling en politisering greep te 
krijgen op de machtscentra. Deze ant
woorden voldoen niet.,, fn daarom kiezen 
wij voor een derde antwoord. Niet een 
tussenweg, niet een middenpositie, maar 
een ontvoogdende visie op democratie: 

één waarin de mensen meer macht en de 
machten meer menselijkheid krijgen. Als 
de economie grenzenloos wereldwijd 
wordt als de regels en normen almaar 
meer complexer worden, en daardoor ook 
de administratie en Justitie laat ons dan de 
burger tegenover zoveel machten vol
doende tegenmacht geven" Dat dit de 
lijn was van de congresresolutles bewees 
hij met enkele concrete voorbeelden. Sa
men vormden ze ..een uitgebalanceerd 
radicaal project voor democratie In de 
21ste eeuw". 

BRUGGEN SLAAN 

Met dit programma kan de VU bruggen 
slaan meende de congresvoorzitter: ..Een 
brug tussen méér Vlaams zelfbestuur én 
méér democratie. Een brug tussen be
wuste Vlamingen en bewuste democra
ten. Een brug tussen de VU en vlottende 
kiezers. Een brug tussen ons en allochtone 
Vlamingen. Een brug tussen democra
tische nationalisten en ontgoochelde bur
gers^'. En de VU kan er hoop mee geven 
aan Vlaanderen: ..En zijn wij dan niet de 
eersten, die moeten weten dat mensen 
blijvend machteloos maken tenlangen 
laatste de democratie vermoordt? 
Daarom, vrienden" \ 

(pdz) 
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N agenoeg 1000 militanten en geïnteresseerden 

waren zondag jl naar de aula Piet De Somer in 

Leuven afgezakt om mee het enthousiasmerende VT7-

congres af te sluiten. 

4 CONGRES ^ 

VIc Anciaux 
gaf het 

publiek zUn 

politieke 

testament 

mee. 

Toen V/c Anciuax de volgelopen zaal 
binnenwandelde werd hij spontaan op fel 
applaus onthaald en veerde de zaal recht 
om hem met een minutenlange ovatie te 
feliciteren voor zijn rechtlijnige houding. 
Vlaams parlementslid Nelly Maes zag 
zowaar een nieuwe taak voor hem weg
gelegd toen ze „Vic for president" uit
riep. 

Leuvens arrondissementsvoorzitter en 
schepen van Herent/o5 Bex zette daarop 
zijn welkomstwoord in. Eigenlijk was het 
meer een dankwoord voor al diegenen -
ook het personeel van het Barrikaden-
plein - die tot het succes van het congres 
hadden bijgedragen. VUJO-voorzitter Si

gurd Vangermeersch bracht wijlen Frans 

Van der Eist in herinnering, hij die de 
partij met zijn federaal en democratisch 
programma tot ongeëvenaarde electorale 
scores optilde. „Frans Van der Eist zorgde 
samen met de VU voor een ommekeer in 

dit land. On nous a volé la Flandre heet 
dat in Franstalige politieke kringen. 
Vlaanderen bleek geen luchtkasteel te 
zijn." In 1992 gaf de stichter-voorzitter 
de VU een "zending" mee: de politiek op 
een hoger vlak tillen zodat zij opnieuw 

„de toekomst zal uitwijzen dat de VU 
opnieuw de grenzen heeft verlegd. In 
1997 hadden we ons met de partijleiding 
tot doel gesteld het profiel van de VU 
duidelijk af te lijnen en bijzondere aan
dacht aan de geloofwaardigheid van onze 
standpunten te besteden. Ik meen te mo
gen zeggen dat wij daar in geslaagd zijn." 
Zowel de communautaire als democra
tische radicalisering heeft de partij geen 
windeieren gelegd. Want mede dankzij de 

Niet meer dan plicht 
geloofwaardig wordt. Zijn analyses en 
toekomstperspectief zijn vandaag door 
het congres in resoluties omgezet, zo liet 
de VUJO-voorzitter verstaan. Een vide
omontage, samengesteld door Karel van 

Reeth, bracht de stichter-voorzitter ook 
visueel in herinnering. 

GRENZEN VERLEGD 

Secretaris Laurens Appeltans voorspelde 

dat met het congresthema Democratie 

persoonlijke inzet van de secretaris is het 
aantal VU-leden dit jaar tot 20.000 ge
stegen. 

Na de congrestoespraak door Herman 

Lauwers volgde het uur van de waarheid: 
de eindstemmingen. Afwisslend kwamen 
de voorzitters van de werkgroepen aan 
het woord. Frieda Brepoels wees erop dat 
de VU voortaan de administratie toe
gankelijker maakt. Patrik Vankrunkelsven 

stelde met genoegen vast „dat de vroe-

In zijn vlijmscherpe slottoespraak haalde 
vu-voorzitter Bert Anciuax fel naar de 
Franstallgen uit. ,,De VU is razend kwaad 
op het FDFPRL-kartel dat elk samenle
vingsmodel afwijst, dat de Vlaamse rech
ten beschimpt en beknot en dat de sociale 
problemenlaat rotten. "De Brusselse crisis 
heeft bovendien de ziekelijke arrogantie 
van alle Franstallgen aangetoond Daar
tegenover wil de VU geen duimbreed 
toegeven. „ Vrienden, wij verlcopen geen 
fundamentele mensenrechten voor een 
ministerportefeuille. De Franstallgen 

nu of nooit Ofwel stopt het racisme tegen 
de Vlamingen, ofwel stopt België." Niet 
enkel het Belgisch niveau ook sommige 
Vlaamse partijen werd de les gespeld. „En 
waarom reageert Agaiev zo koeltles? is 
het vergeten dat haar ex-raadslld Dolf 
Cauwelier met ons de taaitoestanden In 
de Brusselse zielcenhuizen heeft aange
klaagd? IS het soms verdacht te eisen dat 
een oproep van de brandweer in de eigen 
taai beantwoord moet worden? Ruikt het 
misschien naar het Vlaams Blok te eisen 
dat verleners van dringende hulp uw taal 

Nu ultbreicen! 
moeten weten dat ze te ver gegaan zijn. 
VIc nam de enige juiste beslissing. De 
regering ligt er en ze ligt er goed. Op zo 'n 
staatssecretaris is de VU fier, op zo een 
vader ben ik apetrots. We hebben sinds 
donderdag geen excellenties meer, we 
zijn dus weer staatsgevaarlijk en Ik voel me 
daar goed bij." 

BANGE GROENE MAN 
Rekening houdend met de "loopgraven-
politiek" van de Franstallgen stelde de VU-
voorzitter zich vragen bij de meerwaarde 
van België, Bert Anciaux lokte stormachtig 
applaus uit toen hij zonder verpinken zei 
,, dat Vlaanderen de geldkraan moet dicht
draaien. Vlaamse federale regeringsleden 
moeten Brussel in de tang nemen. Het is 

moeten kunnen spreken? Bange groene 
man, sluit u aan, want dit is een opstand 
van democraten tegen onrecht en mis
prijzen. Het is een oproep om samen een 
hoffelijke, leefbare stad te bouwen waar 
iedereen zich thuisvoeit. Daar kan Agaiev 
toch niet tegen zijn. Elke Vlaming met een 
hart moet tegen die regering in opstand 
komen. Elke CVP'er en SP'er die geeft om 
zijn Vlaming-zijn moet een collaboratie 
met deze bende stoppen. Elke sociaal
voelende Vlaming kan gewoon niet aan
vaarden dat FDFPRL de touwtjes in han
den neemt van een Brusselse regering 
zonder Vlaamse meerderheid." 
Anciaux ging daarop uitvoerig In op de 
verloedering van de samenleving en 
vooral op die van de huidige regerings

meerderheid. Deze regering meent dat de 
burger de talrijke schandalen, het wan
beleid en de uitschakeling van eervolle 
ambtenaren zomaar zal vergeten. De VU-
voorzitterdenkt eranders over. „De wezer 
heeft maar één wapen, dat hij gelukkig 
nog in het geheim kan hanteren en dat is 
zijn stem. En ik ben er zeker van dat die als 
een moker op het hoofd van deze re
gering zal terechtkomen. Laat me daarom 
zeer duidelijk stellen: voor de VU moet 
Dehaene-Tobback weg. Wij wensen geen 
Dehaene-Tobback meer, vandaag niet, 
morgen niet en na de verkiezingen zeker 
niet" 

VERNIEUWING 
Tot Slot herhaalde de VU-voorzltter zijn 
oproep om nieuwe mensen en organi
saties bij de VU te betrekken. „Eenjaarna 
de Witte Mars heeft de VU ais enige partij 
haar programma grondig vernieuwd van
uit de bekommernissen van de bevolking. 
We hebben dat dit weekend gedaan met 
veel nieuwe mensen, met veel nieuwe 
jongeren. Nu moeten we dat realiseren, 
maar daarvoor zijn we nog niet met ge
noeg. Met jullie boodschap op zak moeten 
we uitbreken en van de VU de motor 
maken voor al wie dit land eindelijk een 
nieuw bestuur wil geven. We moeten op 
zoek gaan naar alle mensen en groepen 
die vernieuwing willen. Dat is de volgende 
stap, dèt Is mijn ambitie. Daan/oor heb Ik 
jullie steun nodig, voor een nieuwe Volks
unie, voor een nieuw Vlaanderen in een 
nieuw Europa." 

gere heroïsche discussies over economie 
zijn verdwenen, terwijl naar de inzichten 
van Max Wldiers aan de almacht van de 
economie en technologie een halt wordt 
toegeroepen. Fons Borginon vond het 
belangrijk om de referaathouders te dan
ken. Annemie Van de Casteele benadrukte 
dat tijdens de debatten over democratie 
en politiek "twee bekommernissen" op de 
voorgrond waren getreden, terwijl toch 
een "evenwichtige tekst" werd klaarge
stoomd. Niettemin kon een bepaalde 
stroming zich niet volledig met de re
soluties verzoenen. De leden van het 
partijbestuur/o^an Sauwensjan Loones, 

Geert Bourgeois, Chris Vandenbroeke en 
Bob Maes onthielden zich bij de eind-
stemming over het hoofdstuk Democratie 
en Politiek. 

POLITIEK TESTAMENT 

Zoals verwacht handelde het actualiteits-
luik over de crisis in Brussel. Nelly Maes; 
„Tot het allerlaatste ogenblik heeft Vic 
Anciaux de positie van de Vlamingen in 
Brussel met klem verdedigd. De koe
handel werd hem echter te veel. De 
Vlamingen slaakten een zucht van ver
lichting toen Vic waardig ontslag nam. 
Het is een nieuw signaal voor de toe
komst." 

Een zichtbaar geëmotioneerde Anciaux 
betrad het spreekgestoelte. In zijn be
wogen, maar genuanceerde stijl gaf hij het 
publiek zijn politiek testament mee. Jk 

vraag aan alle instanties om Brussel nooit 

in de steels te laten. We moeten er blijvend 

rekening mee houden dat voor dit com

plex geheel geen eenvoudige oplossingen 

mogelijli zijn. /è vraag aan de Vlaamse 

gemeenschap én de federale overheid én de 

Europese instellingen om rond de tafel te 

gaan zitten, om in Brussel te inversteren, 

om hun verantwoordelijkheid op te ne

men. Ik ben alvast ingegaan tegen de 

dominantie van de Franstallgen en kwam 

op voor de erkenning en vrijheid van mijn 

volk. Een oudere politieke rat heeft voor 

de nieuwe politieke cultuur gekozen. Ik 

vraag naast Vlaamse fierheid een demo

cratisch nationalisme doordrenkt van to

lerantie en sociale bewogenheid. Ik dank u 

voor uw steun en begrip voor mijn onst-

lag. Toch was het niet meer dan mijn 

plicht." 

Onder stormachtig applaus raakten vader 
en zoon in een warme omhelzing ver
strengeld. Verleden en toekomst vloeiden 
naadloos in elkaar toen ook Vic's be
loftevolle opvolger Sven Gatz de ac
tualiteitsresoluties voorlas „opgedragen 
aan een man die ik als mijn politieke 
mentor beschouw." Na een virtuoos mu
zikaal intermezzo van Tango al sur ving 
Bert Anciaux zijn slottoespraak aan. 

(evdc) 
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Ernest 
van der Hallen 
neraacht 
Op 30 november wordt om 
10U.50 in de Sint-Jakobskapel 
achter het stadhuis op de Grote 
Markt te Lier Ernest van der 
Haiien herdacht, 50 Jaar na zijn 
overlijden. Pater David Willems 
zal hem gedenken naast Nestor 
Vandenberghe (t9 september 
'97) van „Huip aan de Verdrukte 
Kerk". Na de eucharistieviering 
volgt om 12u een bezinning 
aan het graf van Van der Haiien 
(Kerkhof Kioosterheide te Lier) 
o.i v. dichter Erik Verstraete en 
met kunstzanger Gust Teugels. 
Daarna ontmoeten de aanwe
zigen elkaar in het Vlaams Na
tionaal Centrum, Berlarij nr. 80 
in Lier, tijdens het Vriendenmaal 
met getuigenissen, boekenta-
fei, poëzie en samenzang..., het 
filmdocument over onze kin
dervriend Ernst van der Hallen 
als sprookjesverteller en de 
nieuwe videomontage over 
„Begenadigden uit mystiek 
Vlaanderen". 

voor democratie 
In Baskenland 

4 UIT DE REGIO ^ 

Op 19 november organiseerde de 
Vlaams-Nationale Studenten Unie 
(VNSU) een druk bijgewoonde infor
matievergadering over het proces tegen 
Herri Batasuna. Naast getuigenissen door 
mr. Paul Bekaert, die het proces als in
ternationaal waarnemer bijwoonde, en 
Ludo Docx, een Vlaams priester die in 
Baskenland woont, werd ook het De
mocratisch Alternatief geprojecteerd. Via 
deze videoboodschap maakte ETA in 
1995 een vredesvoorstel bekend en de 
verspreiding ervan door Herri Batasuna 
vormt de aanleiding tot het proces tegen 

deze Baskische partij. Tijdens de ver
gadering werden ook de eisen van een 
betoging voor democratie in Baskenland 
bekend gemaakt: vrede door dialoog, 
stop geweld en repressie, mensenrechten 
ook voor Baskische politieke gevangenen 
en respect voor democratie en vrije me
ningsuiting. 

Deze platformtekst werd reeds onder
tekend door o.a. de Liga voor de Men
senrechten, de VUJO, het Masereelfonds, 
de Gentse Jong-socialisten en de VNSU. 
Volgende week meer over dit initiatief. B 

Rosa Copis uit Herk-de-Stad vierde op 13 november j. i . 
haar 100ste verjaardag. Rosa is afkomstig uit Wijer (Nieu
werkerken) . Na haar huwelijk ging ze in Alken wonen. Daar 
vierde ze, in 1975, ook haar gouden bruiloft. Enkele jaren 
daama stierf haar man Desiré. Rosa bleef tot 1986 in Aiken 
wonen, maar trok daarna in bij haar dochter en schoon
zoon in Herk-de-Stad. Rosa is sinds jaar en dag een trouw 
VU-iid. Algemeen VU-secretaris Laurens Appeitans heeft 
de eeuweiinge dan ook een grote bos bloemen ge
bracht. 

OOST-VLAANDEREN 
vr. 28 nov. ZOTTECEM: Vlaams-

nationalisme en de Nieuwe orde, 1914-
1945 door Bruno de Wever. Om 20u. In 
Kaffee Planchee, Hospitaalstraat 12 (dicht
bij IVIarkt). Org.: VU-Zottegem l.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 
Croot-Nevele. 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: Gespreksavond 
met Jaak Vandemeulebroucke. Om 20u.30 
in taverne ,,0ld Temse", Kasteeldreef 22. 
Org.: vu-Temse i.s.m. vciD. 

Za. 29 nov. EEKLO: Bezoek aan de 
dubbeltentoonstelllnng ,,Jules Lagae en 
tijdgenoten" en „K.L Ledeganck en zijn 
tijd". In het CC De Herbakker en de Sted. 
Acad. voor Schone Kusnten, Pastoor De 
Nevestraat te Eeklo. Afspraak om 14u.15 
aan CC De Herbakker. Bezoek om I4u.30. 
Deelname; 130 fr. Info: Hitde Van grem-
bergen (378.39.44) of Jo Van de Woestijne 
(377.49.18). Org.: Dr. j . Goossenaertskring 
Eekio. 

Za. 20 dec. NINOVE: Kerstfeest van 
VWG-Ninove. Om 12U.30 In Ter Kloppers, 
Aardeweg 96 te Outer. Uitgebreid menu aan 
850 fr. voor leden, niet-leden: 950 fr. info en 
Inschrijving tel. nr. 054/33.43.47. 

Za. 20 dec. AAICEM: Kerstkaffee 
met kerstliederen en volksmuziek door 
„Klakkebusse'. Vanaf 18u. In De Schuur. 
Org.: Rodenbachfonds Erpe-Mere. Info: Pa
trick Verbestel, 053/62.73.89. 

zo. 21 dec. AAICEM: 2de Vlaamse 
Kerstmarkt. Vanaf 13U.30 In De Schuur, 
Populierenstraat 15. Authentieke open
lucht Kerstmarkt In landelijk kader. Met 
levensechte kerststal. Org. en info: Ro
denbachfonds Erpe-Mere (053/62.73.89). 

vr. 30 Jan. GAVERE: Nieuwjaars
receptie voor alle leden, vrienden en fa
milie. Om 19u. in 't Oud-Asper, Kapellestraat 
21. Gastspreker: Paul Van Grembergen. 
Rond 20U.30: Kaasavond. inschrijven (350 
fr., -18j. 175 fr.) bij bestuursleden. Org.: VU-
Groot-Gavere. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 27 nov. IZECEM:: Parijs-Brussel 

/ 1848-1914. Een cursus door lic. Patrick 
Monsieur in de reeks ,,Kunstzinnige vor
ming". Derde les. om 20u. in de Plantijnzaal 
van de Stadsbibliotheek. Info: J. Bogaert 
(tel. 30.10.39) of E. Vandewalle (tel. 
30.26.70). Org.: VSVK. 

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 Mu-
seum~voorSchone Kunsten. Info: J. Bogaert 
(30.10.39) Of E. Vandewalle (30.26.70). 
Org.: VSVK. 

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

WO. 10 dec. ROESELARE: V-ClUb 
voor kinderen van 6 tot 12j. Kerstversiering. 
Van 13U.30 tot 16U.30 in zaal 't Laag Pla
fond, Gaaipersstraat 2. Deelname: 100 fr 
Org.: Vlanajo West-Vlaanderen 

DO. 18 dec. BRUCCE: Nele Bockaert 
over haar grootvader: Leon Elaut. Om I5u. 
In de Gulden Spoor 't Zand 22. Org. In-
formativa. 

vr. 19 dec. IZECEM: Gespreksavond 
met auteur Jaak Peeters over zijn boek 
„Waarde Landgenoten. Brief van een 
Vlaamse Nationalist aan de Nieuwe Vla
mingen". Om 20u. in de Plantynzaal, ize-
gemse Stadsbibliotheek, Ingang via Wol-
venstraat tegenover station. Inkom 50 fr 
Info: Kurt Himpe, 051/31.54.79. Org.: Do
sfelkring Izegem. 

VLAAMS-BRABANT 
za. 29 nov. MEISE-WOLVERTEM: 

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

Za. 29 nov. ZAVENTEM: Steak- en 
Haantjesfestijn, van llu.30 tot 15u. en van 
17U.30 tot 2lu. In zaal 'Hof ter Meren', 
Stationsstraat 103, zaventem. Org. vu-
Groot-Zaventem. 

za. 29 nov. VILVOORDE: Haantjes-
kermis. Van 18 tot 22u. in het O.L.V.-college, 
Heldenplein, Vilvoorde-Centrum (naast ste
delijk zwembad, dichtbij OLV-kerk). Ook op 
30/11 van 12 tot 16u. Org.: VU-Vilvoorde-
Peutie. 

vr. 5 dec. WEMMEL: Een land, drie 
buitenlanden? Debatavond m.m.v. Vic An-
ciaux (VU), Chartes Picqué (PS) en Herman 
Suykerbuyck (CVP). Moderator: Jan Van 
Dam (BRTN). Om 20u. in CC De Zandloper 
Kaasmarkt 75 te Wemmei. Org.: FVK-Ro-
denbachfonds, Vorming & Gemeenschap en 
Masereelfonds. 

za. 6 dec. LIEDEKERKE: Eetfestijn 
van VU-Lledekerke. Van 18 tot 2éu. In feest
zaal Berkenhof. Stationsstraat 262. Ook op 
7/12 van 12 tot 16u. 

vr. 12 dec. VLEZENBEEK: Ge
spreksavond ,,Herkomst en betekenis van 
familienamen" door prof. Frans Debraban-
dere. Om 20u. In de tentoonstellingszaaki 
OC Merseiborre, Schaliestraat. Toegang 100 
fr., leden 80 fr Org.: vzw De Vrede 
(02/569.17.52). 

vr. 19 dec. OVERUSE: Info-avond 
met debat over de middelen die kunnen 
aangewend worden tot vernederlandsing 
van het straatbeeld. Gastspreker is Jos Bex, 
schepen van Milieu en Inspraak te Herent. 
Om 20u. in de CC Den Blank, polyvalente 
zaal. Org.: VU-Overijse. 

ANTWERPEN 
vr. 28 nov. BERCHEM: Kwis van 

Vlaamse Kring Berchem. O.l.v. Bob Bolsens. 
Om 20u. in Cultureel Centrum Berchem, 
Driekoningenstraat 126. Deelname 100 f r 
p.p., ploegen van max. 6 pers. inschrijven bij 
Thea Van Gelder (321.19.86) tot 25/11. 

za. 29 nov. BERLAAR: Feestmaal 
van Vlaamse Kring en vu-Berlaar. Vanaf 19u. 
in feestzaal Rubens, Dorpsstraat 4. Ape
ritief, gebakken zeetongftlet met spinazie 
en roze garnalen, aspergeroomsoep, ge
vulde kalkoenfilet met krieken, champig
nons, groentjes, kroketten, dessertbuffet. 
Witte en rode wijnen.. Deelname: 900 
fr.p.p. Inschrijven vóór 24/11 bij Walter 
Luyten (03/482.11.93) of de ander leven 
van het bestuur. 

Za. 29 nov. ANTWERPEN: Nacht 
van de Vriendschap. In feestzaal Alpheusdal 
te Berchem. Toegang 100 fr. Deuren 20u. 
Org.: VU-Arr. Antwerpen. 

ZO. 30 nov. LIER: Opening Ernest 
van der Hallen-jaar Om 10u.30 adventsmis 
in de St.Jacobskapel (achter stadhuls. Grote 
Markt) met pater David Willems. Om 12u. 
bezinning aan het graf van Van der Hallen 
met dichter Erik Verstraete en kunstzanger 
Gust Teugels/ Daama middagmaal en ont

moeting o.l.v. Guido Van der Meersch, met 
poëzie- en filmdocumenten In VNC, Beriartj 
80 te Lier Org.: Van der Hallen-gemeen
schap. 

Ma. 1 dec. KALMTHOUT: Sinter
klaas, meer dan een kindervriend.Voor-
dracht met dia's door Lieven De Hand-
schutter Zoals het past zorg de heilige man 
voor een verrassing. Om 20u.15 In Salon 
Monida, St.Jozeflaan l . Heide, inkom leden 
150 fr, niet-leden 250 fr. (consumptie in
begrepen). Org.: FW-Kalmthout. 

WO. 3 dec. WOMMELCEM: Voor
dracht ,,Sinterklaas, meer dan een kinder
vriend". Om 20u. in de Bibliotheek, We-
komstrraat 32. Inkomt 50 fr. Org.: KK Jan 
Puimège. 

vr. 5 dec. BOECHOUT: Sinterictaas-
Leeuwenfuif in zaal Faces. Deuren: 21u. 
Inkom 50 fr Org.: VUJO-Boechout. 

Za. 6 dec. LIER: Herdenkingsmis 
voor Felix Timmersmans en alle andere 
overieden Vlaams-nationalisten. Opgedra
gen door pater Ruffien Van Ouytsel OFM, 
opgeluisterd door Lierse Seniorenkoor ,,'t 
En zal". Om 16u. in de Sint Jacobskapel, 
Grote Markt te Lier Org.: Vlaamse Kring Lier 
i.s.m. VOS-Lier 

Vr. 12 dec. BRASSCHAAT: „De Wie 
Weet Wat Kwls". Om 20u. in RR.I. He-
melhoeve, Gemeentepark. Ploegen van 
max. 6 personen (deelname: 500 fr per 
ploeg). Inschrijven tot 9/12 bij Lutgart Des
met, Lage Kaart 146, 2930 Brasschaat 
(03/653.28.12. Org.: VU-Brasschaat. 

za. 13 dec. WOMMELCEM: Kerst
markt op de Kericpiaats te Wommelgem 
met levende kerststal door K.K. Jan Pui
mège. 

DO. 18 dec. LINT: Debat over 
'Vlaams-natlonallsme' tussen Sigurd Van-
germeersch (VUJO-voorzitter) en FIlip 
Claeys (VB-Jongeren-voorzitter). Modera
tor Bruno Huygebaert (Radio l ) . In Con
greszaal 'De Witte Merel'. Aanvang 20u. 
Org. Vlaamse Kring Lint. Meer info: Jan 
Winters, Crauweishoeve 25, 2547 Lint. 

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

Vr. 19 dec. WOMMELGEM : Kerst
zangavond l.s.m. Oekraïns kwintet „Lou-
blsjok". Om 20u. in home StJozef, Kal-
lement 1. Org.: KK. Jan Puimège. 

? 
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Ons e-mailadres 

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

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

Kostuums 
naar maat 

^ _ \ HERENKLEDING 

f Vermees 
, y Steenhouwersvest. 52 

' ^ ^ ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden 

in WIJ? 

Bel dan vandaas 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 

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 

Licht in ziciit 
te izegem 

In 1995 startte een aantal blinden 
en slechtzienden (uit Licht en 
Liefde, Varsenare) samen met hun 
begeleiders met een toneelexpe
riment. Ze trokken daarvoor heel 
terecht een beroepsregisseur aan. 
Het werd en het is nog altijd Dirk 
van den Broeck, een onstuitbare 
doet-al in de wereld van toneel en 
woordkunst en dus de geknipte 
man voor dit project dat de naam 
Licht in zicht meekreeg. Vier jaar 
na elkaar werd het een succesvol 
en ernstig (soms héél ernstig) 
stuk. Er is een traditie van maan
denlang voorbereiden, instude
ren en repeteren waarbij tekst en 
regie meegroeien met de nieuwe 
taal- en spraakvaardigheden van 
de spelers. 
Dit jaar is gekozen voor een luch
tig stuk, zoals de titel al duidelijk 
maakt: Onder moeders vleugels. 
Maar ook nu weer is alles pro
fessioneel aangepakt: niet alleen 
de regie, ook kostumering, be
lichting. . tot en met de affiche 
De initiatiefnemers vinden dat ge
handicapten al genoeg als twee
dehands worden behandeld in de 
maatschappij. Wanneer zij dan 

eens de kans krijgen iets te cre
ëren, moet de omkadering dan 
ook prima zijn. Dit toneelproject is 
dan ook een unieke belevenis voor 
de spelers, maar niet minder ook 
voor het publiek. En de interesse 
van het publiek groeit, want dit 
jaar zijn er drie opvoeringen. Moe
ten wij het er nog aan toevoegen 
dat „Licht in zicht" uniek is in 
Vlaanderen? 
Van bij het begin heeft de cul
turele kring VSVK (bij WU-lezers 
wel bekend) Licht In zicht ge
steund. Opvoering in Izegem, nu 
zondag 30 november, om I9u. 
(Auditorium van de Stedelijke 
Academie voor Muziek en Woord, 
Kruisstraat 15). 
Kaari:en kosten 200 fr. en kunnen 
bij VSVK-bestüursleden besteld 
worden. Maar wie tevens wil re
serveren, of het initiatief op een 
andere wijze wil steunen of naar 
een andere gemeente brengen, 
belt best naar de familie Milo en 
Lena Vanhecke-De Laere, Vanden 
Bogaerdelaan 35 te izegem, tel. 
051/30,06.20. 

Erik vandewalle 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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B E L G I Ë 

BRUSSEL IS BREEKBAAR 
Valt België over Brussel? Geen enkele stad in de wereld 
wordt op een meer ingewikkelde manier bestuurd dan 
onze hoofdstad. Knack maakt u wegwijs in het doolhof 
van Brusselse bestuursapparaten. En sprak met ontslagne
mend gewestminister Vic Anciaux over de breekbare 
evenwichten van het Brussels bestuur. Wie wil dat even
wicht verstoren? En waarom? "Het gaat niet om dat half 
procentje minder Vlamingen. Het gaat om de algemene 
mentaliteit." 

G R O O T I N T E R V I E W 

DE ERFZONDE 
VAN GUY VERHOFSTADT 
"Ik geef het op om nog over sociale items te praten," 
zegt VLD-voorzitter Guy Verhofstadt in een gesprek 
met Knack. "Als liberalen daarover beginnen, worden 
ze toch niet geloofd. Dat is onze erfzonde." Waarover 
Verhofstadt dan wel praat? Over de nieuwe waarden in 
zijn leven, het oude Belgische model, het ethisch kader 
voor ondernemen, de vrijheid van het politieke debat en 
de beste vriendin van zijn dochtertje. "Dat kan u mij 
verwijten: twintig jaar in de politiek zitten en nu pas 
beginnen te leren." 

M U Z I E K 

HET SUCCES VAN RAYMOND 
Met 'Liefde voor muziek' komt er weer een verzame
ling liedjes van Raymond van het Groenewoud op de 
muziekliefhebber af Knack zocht hem op en Raymond 
liet zijn binnenkant verkennen. Over de stilte van zijn 
geluid, het zoeken naar liedjes en het relatieve van suc
ces: "De mensen wensen me succes. Maar geraken waar 
ik naartoe wil in de zoektocht door dit barre leven, dat 
is me nog nooit gewenst." En over hoe het aanslaat als 
hij zijn liedjes naar binnen plooit: "Een mens hoort 
graag een andere mens in zijn plaats zeggen: ik verga." 

WEEKEND KNACK: JONGEREN TUSSEN 14 EN 17 OVER LITERATUUR IN HUN LEVEN 
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In het verleden is door specialisten meer
maals gewezen op de schadelijke ge
volgen van de verbrandingsovens voor de 
mens en z'n leefomgeving. Totnogtoe 
werden echter geen maatregelen geno
men om hieraan te verhelpen. Sauwens 
stelt vast dat daarin nu verandering lijkt te 
komen. 

Toch heeft hij ernstige bedenkingen bij de 
beslissing van milieuminister Theo 
Kelchtermans (CVP). „De wettelijke di
oxinenorm (0,1 nanometer vervuilings-
eenheid per kubieke meter) werd wel erg 
versoepeld. De ovens werden stopgezet 
omdat ze deze norm twintig keer over
schreden," aldus de VU'er. Sauwens 
vraagt zich af of bij de evaluatie van de 
overige afvalovens de wettelijke of de 
versoepelde dioxinenorm wordt gehan
teerd. 

KEERZIJDE 

Ook de laattijdige beslissing om te sluiten, 
doet de wenkbrauwen fronsen. Van de 
betrokken ovens was reeds in de eerste 
helft van dit jaar geweten dat hun di
oxine-uitstoot ruimschoots boven de wet
telijke norm ligt. De sluiting moest vol
gens Sauwens - met het oog op de volks
gezondheid - veel eerder zijn genomen. 
De Vlaamse overheid en de uitbaters 
wisten reeds jaren wat in en rond de 
huisvuilverbrandingsovens gebeurde. 
Dat de Vlaamse regering eindelijk op
treedt tegen vijf afvalovens met een te 
hoge dioxine-uitstoot stemt milieube
wuste buitenstaanders op het eerste zicht 
hoopvol voor de toekomst. „Wanneer de 
beslissing in het kader wordt geplaatst 
van het nieuwe Afvalstoffenplan 1997-
2001 komen minder fraaie aspecten aan 
de oppervlakte," zo stelde Johan Sauwens 
in z'n parlementaire tussenkomst. „Dit 
plan voorziet vijf superovens voor de 
afvalverbranding in het Vlaamse Gewest; 
één per provincie. Daarmee is de strijd 
om het behoud en de uitbreiding van de 
bestaande ovens losgebarsten. Iedereen -
intercommunales, steden, provinciebe
sturen en privépartners - hoopt een 
graantje mee te pikken van de groeiende 
afvalberg." 

GROEIENDE BERG 

Intussen blijft de afvalberg almaar 
groeien. De reële cijfers voor 1995 tonen 
aan dat het huishoudelijk afvalaanbod 
hoger lag dan werd vooropgesteld 
(2.890.000 ton in plaats van de geraamde 
2.657.000 ton). Dit kwam neer op 473 
kilogram per inwoner. Half mei 1997 
maakte de Openbare Vlaamse Afvalstof-

fenMaatschappij bekend dat er in 1996 
per hoofd van de bevolking weer 2,6 
procent meer huishoudelijk afval is ge
produceerd (482 kilogram per Vlaming) 
dan vooropgesteld in de streefdoelen. 

e aangekondigde sluiting van vijf 

afvalverbrandingsovens heeft 

opnieuw de discussie aan-gezwengeld over de 

gevolgen van kankerverwekkende dioxines voor de 

volksgezondheid. Volgens Vlaams parlementslid Johan 

Sauwens (VU) is er sprake van ''schuldig verzuim" 

omdat zolang getalmd werd vooraleer in te grijpen. 

Zeven jaar gelden, in 1990, was slechts 
sprake van 365 kilogram per inwoner. 
„Nergens in het ontwerp-Afvalstoffen-
plan wordt aangegeven hoe deze ne
gatieve trend is te verklaren en waaraan 
het failliet van het beleid terzake te wijten 
is," aldus nog Vlaams volksvertegenwoor
diger Sauwens. „Van een mogelijke bij
sturing is evenmin sprake. Bijgevolg kan 

FOST PLUS 
De toename van de afvalproductie klinkt 
de uitbaters van de afvalverbrandings
ovens alvast als muziek in de oren klinkt, 
zo blijkt uit de diverse jaarverslagen. Hun 
winstcijfers stijgen immers naarmate het 
tonnage te verwerken afval toeneemt. 
Over afvalvoorkoming en de gevolgen 
van verbranding voor de volksgezond-

Als de rook om je 
hoofd is verdwenen 

men zich afvragen of de preventiedoel
stellingen van het nieuwe afvalstoffen-
plan ooit gerealiseerd zullen worden. De 
indruk overheerst dat afvalverwijdering 
via verbranding als een rode draad door
heen het ontwerpplan voor 1997-2001 
loopt en er te weinig aandacht gaat naar 
preventie." 

beid hebben ze zich nooit zorgen ge
maakt. Ter staving herinnerde VU'er Jo
han Sauwens nog eens aan de laattijdige 
investeringen in dioxine-vang en afval
recuperatie door de Vlaamse afvalver
brandingsovens. 

Aan de grondslag van elk debat over het 
afvalbeleid ligt dus de vaststelling dat de 

afvalprodurtie toeneemt. Dit is groten
deels te wijten aan de politieke onwil van 
de Vlaamse regering om de klemtoon te 
leggen op preventie en recuperatie. Een 
jaar geleden, bij de bespreking van het 
samenwerkingsakkoord betreffende ver
pakkingsafval, wees het Vlaams-natio
naal parlementslid reeds op de tegen
stelling tussen Fost Plus en een doordacht 
preventiebeleid. „Fost Plus verhindert de 
toename van de afvalberg niet; inte
gendeel: hoe meer afval wordt gepro
duceerd, hoe hoger de winstmarges lig
gen. De regering lijkt de perfide logica 
van de commercialisering van het af
valbeleid blindehngs te volgen en - waar 
nodig - zelfs een handje te helpen. Een 
trieste evolutie met verstrekkende ge
volgen voor de afvalverbrandmg." 

Filip Vandenbroeke 

De sluiting 
van de 

verbrandings
ovens heeft 
andere 
bedoelingen! 
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Broederband Aalst en Denderstreek stopt 
De ledenbeweging Broederband, die in 1964 
was ontstaan uit een fusie tussen het Aal-
sterse Broederband en het Antwerpse Onze 
Vriendenkring onder impuls van Arthur de 
Troyer uit Zottegem, stichtte in 1965 het 
tijdschrift Broederband. Dit tijdschrift zou 
steeds centraal staan in de werking van de 
ledenorganisatie en een band scheppen tus
sen de leden van de verschillende afdelin
gen. 
Hoofdredacteurs waren respectievelijk Jef van 
Dingenen (1965-1995, met uitzondering van 
zijn kortstondig ontslag in 1979 als gevolg van 
de problemen rondom het Egmontpact), Wim 
van Onckelen (1995-1996) en Herman Wa-
gemans (1997-). 
Vooral tijdens de periode 1965-1979 vervulde 
het blad een belangrijke rol in de opleving van 
het Vlaams-nationalisme. Dit werd o.m. be
werkstelligd door de rechtlijnigheid en het 
doorzettingsvermogen waarmee de repres
siegetroffenen werden ondersteund en waar
mee de heropleving van het Vlaams-natio-
nalisme werd gewaarborgd. 
Vooral Jef van Dingenen slaagde erin om het 
blad te doen optreden als de onbetwistbare 
promotor van de verstandhouding en de so
lidariteit onder de Vlaams-nationalisten. Vanaf 
1979 lukte het hem steeds minder en minder 
om Broederband te laten functioneren als een 
bindmiddel onderde Vlaams-nationalisten, die 
gestaag uit elkaar groeiden in twee partij
politieke strekkingen. Van Dingenen streefde 
een genuanceerd en verzoenend standpunt 
na, maar hij kon steeds minder de ideologische 
verdeeldheid tussen de leden verbergen. De 
ledenbeweging achter zijn blad werd steeds 
meer en meer aangetrokken door de elec
torale opgang van het Vlaams Blok en door de 
bewuste rechts-maatschappelijke profilering 
van die partij. Die trend ontwikkelde zich 
verder onder de opvolgers van Van Dingenen 
Begin 1998 verdwijnt Broederband als zelf
standig tijdschrift en fuseert met Nieuws uit 
het Bormshuls, het tweemaandelijks tijd
schrift van het Borms Documentatie- en Ac
tiecentrum (BDAC). Die beslissing werd ge-
nomend door de bestuursleden van de Broe-

^^ij> 
Dit sinds vele Jaren vertrouwde logo van 

Broederband Aalst-Denderstreek behoort 
vanaf dit najaar tot de geschiedenis. 

derband-afdelingen op aandringen van de 
Antwerpse kern. Alleen Broederband Aalst en 
Denderstreek, dat sinds 1994 het grootste 
deel van de materiële organisatie van het blad 
voor zijn rekening had genomen, verzette zich 
tegen deze samenwerking. Als argument gold 
dat de fusie het versnelde en definitieve einde 
zou inluiden van de principiële ongebonden
heid van het blad en de beweging. Het BDAC 
profileert zich sinds enkele jaren als een rechts 
radicaal actie- en documentatiecentrum, dat 
samen met andere radicale organisaties een 
rol vervult in de agitatie tegen de recente 
IJzerbedevaarten en tegen de progressieve en 
sociaal-linkse opinies in de Vlaamse Bewe
ging. 

Het Aalsters bestuur dat sinds jaren de al
gemene evolutie van de ledenbeweging en 
het blad had gewantrouwd, oordeelde dat 
alleen een principiële ongebondenheid Broe
derband nog een reden van bestaan kon 
schenken. Omdat die ongebondenheid niet 
langer kon gewaarborgd worden, werd eind 
september jl. de afdeling Broederband Aalst 
en Denderstreek ontbonden. 
In een mededelingaan leden en sympathi
santen schrijft het bestuur; „We hebben geen 
enkel bezwaar tegen het BDAC. Wi] hebben die 
instelling trouwens herhaaldelijk financieel en 
moreel ondersteund. Wij ervaren die fusie 
echter als een keuze naar één partijpolitieke 
richting. Als Broederbanders wensen wij die 
keuze niet te maken en zeker niet aan onze 
leden op te dringen. Omdat we afkerig zijn van 
tegenstellingen, scheuringen en ruzies hou
den we er in alle schoonheid en vriendschap 
mee op. 
Aalst was de bakermat van Broederband en 
bleef gedurende 32 jar één der meest spraak
makende afdelingen van de organisatie. Maar 
niets is eeuwig. Broederband heeft zijn taak 
vervuld. Het was al bij al een mooie tijd, 
waarop wij nog vaak met fierheid en weemoed 
zullen terugblikken. 
Wij danken u allen voor de vele jaren waarin wij 
op uw trouw konden rekenen." 
Het bestuur: Georgette De Kegel, Marcel De 
Swaef, Erik D'Hondt, Renaat Martens, Frans 
Van Moortel en Frans-Jos Verdoodt. 

KAPITAAL? 
Een deel van het kasgeld werd reeds over
gemaakt aan het ADVN en het BDAC. Van het 
overblijvende kapitaal zal elk jaar een bedrag 
van 20.000 fr. (tot uitputting van het kapitaal) 
geschonken worden aan een Vlaams-natio-
nale vereniging of een vereniging ter be
vordering van het Nedertands of het Vlaamse 
ideeëngoed en die hiertoe een schriftelijke 
aanvraag indient bij Erik D'Hondt, Wilgstraat 
25A te 9320 Erembodegem. 
Deze aanvragen moeten binnengestuurd 
worden vóór 1 maart van het lopende jaar. 
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Twee taaiminnaars 

> C U L T U U R N 

Geert van 
istendael 
(links) en 

Jan wauters. 

Geert van Istendael en Jan Wauters heb
ben hun scherpe, kritische Icijk en hun 
passie voor de taal gemeen. De taal
vaardigheid van Jan Wauters kennen we 
van zijn soms barokke reportages en zijn 
voetnoten bij het sportief gebeuren. Die 
van Geert van Istendael van zijn poëzie, 
zijn essays, en zijn inbreng in het pro
gramma van Radio 1 De toestand is 

hopeloos maar niet ernstig. 

Ik hou van het proza van Geert van 
Istendael om de grimmigheid waarmee 
hij de zogenaamde vooruitgang en de 
bekrompenheid aanpakt en om de dwarse 
eerlijkheid in zijn lofwoorden aan het 
adres van de ex-DDR en Bertolt Brecht. 
De titel van zijn roman Altrapsodie ver
wijst naar een werk van Brahms dat de 

auteur nauw aan het hart ligt, vooral in de 

interpretatie van Kathleen Ferrier. 

KARIKATUREN 

De roman speelt zich af in Brussel en op 
het platteland tussen 1920 en 1970. Mid
delpunt is tante Adèle die van een mooi, 
talentvol meisje „met een stem van vloei
baar goud" langzaam wegkwijnt tot een 
norse, zure vrouw. Haar leven is er een 
van gemiste kansen, beknot door de tijds
geest, de kleinzilige ambities van haar 
verloofde en het onbegrip van haar fa
milie. Wat een rapsodie had kunnen zijn 
wordt een monotoon lied van berusting. 
Collaboratie, (anti)-clericalisme, sociale 
strijd en Vlaams-nationalisme spelen hun 
rol in een leven dat nooit geleefd wordt. 

Geert van Istendael schrijft bewust een 
spreektaal die aan Leo Pleysier doet den
ken. Soms neigt hij naar het karikaturale 
omdat in zijn ogen een bepaalde sfeer en 
bepaalde personages in die tijd niets dan 
karikaturen waren. Zo wordt Brahms 
venijnige ketterij toegedicht. Verloofde 
Noël Slanghe wandelt opportunistisch 
van Rex naar Verdinaso en van De Stan

daard naar de Libre Belgique. De pastoor 
pakt graag met Latijnse citaten uit. Het 
tweede Vaticaans concilie was er een van 
nieuwlichters. En de mannen-van-het-
nieuws zijn allemaal vrijdenkers. In dit 
verstikkend milieu verstikt tante Adèle 
die altijd „abseits" van het leven stond. 

HORZEL 
Jan Wauters' Tong uit de mond is een 
bundeling columns over sport en maat
schappij. Wauters gaat aan de kant van de 
weg staan, maar niet afzijdig, en kijkt toe, 
vertederd, melancholisch, badinerend 
ook (met soms gezochte woordspelin
gen), maar vooral kritisch. Ontroerend is 
het stukje over vader en zoon Sercu, 

Amor en de Jaargetijclen 
Het profiel van Juliaan Wilmots is sinds 
Jaren niet weg te denken op Zangfeest en 
UzerPedevaart. Maar er is ook een Juliaan 
Wilmots van de minatuur. Ik denk aan de 
renalssancesuite die hij ooit op het Zang
feest Pracht. En aan zijn programma Amor 
en de Jaargetijden dat hij met zijn ge
zelschap Henrlc Van Veldeke uittekent. 
Een miniatuur Is een kleinood van sfeer en 
anekdotische trekjes. 
Die vinden we terug In de draad die 
poézie, Instrument en stem doorheen de 
seizoenen vlechten. De volheid van de 
zomer, de nostalgische nevel van de 
herfst, het winterse zwijgen van de nach
tegaal, de rozenkrans in mei ontlenen hun 
woord aan Cezelle, Minne en Joorls, hun 
melodie aan Meulemans, Distler en Isaac. 
Miniaturen zijn levendig, broos en ver
fijnd. Juliaan Wilmots tekent ze uit met 
veel zin voor nuance en contrast. Plaats 
van het gebeuren: Opdorp, een kleine 
deelgemeente van Buggenhout. De kerk 
zit vol en geniet. tHet koorleven in Vlaan
deren bloeit. 

„DIES CRECORIANA' 
Ceraardsbergen wil geen kleinschalig Wa-
tou zijn. Toch zijn beide ontmoetings
plaatsen voor mensen op zoek naar de 
verstilling en de tijdeloosheid van het 
gregoriaans. Op het concert van zater
dagavond jl. is het requiem de leidraad 
Velen voelen zich aan gesproken door 
Fauré die nu blijft hangen als zoete troost. 
We horen de visie van Duraflé, wat so

berder, strenger, en dichter aanleunend 
bij het gregorlaanns. De mis op zondag
morgen wordt uitgezonden op Radio 1. Ze 
hangt vol wierook, mysterie en de stem
men van de schola uit Amsterdam- me
lodieën als bogen, zacht uitdeinend. De 
middagsessie Is geen wedstrijd maar ont
moeting, ledereen leert er van Iedereen. 
De meisjes uit Tienen zingen zuiver, maar 
nog wat pril en schools. Gaudete uit Aalst 
brengt met veel expressie de tekst tot zijn 
recht. Het koor uit Zeeuws-Vlaanderen 
houdt het midden: ingehouden, met de 
geur van een kloostergang. 
Het gregoriaans zoekt rustig zijn weg. 

GRANDIOOS MONTEVERDI CHOIR 
Engelsen hebben een sterke koortraditie. 
Jongens In een rode tuniek staan In ka
thedraal of landelijke kerk achter schaars 
verlichte lessenaars en zingen met zwier 
Byrd en Haendel. Sommigen van hen wor
den later grote solisten, anderen komen 
bij Hogwood, Preston en Gardiner te
recht. 
John Eliot Gardiner Is een van de pioniers 
in de nieuwe benadering van de oude 
muziek, in 1964 richtte hij het Monteverdi 
Cfioirop. Sindsdien is het koor een begrip 
In de muziekwereld, zowel In de barok van 
Bach als de romantiek van Berlioz. Samen 
met het Orchestre Revolutionaire et Ro-
mantlque Is het onder leiding van zijn 
stichter te gast in het Brusselse PSK. De 
drie koorfragmenten uit Mozarts opera 
Idomeneo klinken als een stralenbundel 
Haydns Tereslenmesse, een van de mees
terwerken die hij schreef na de dood van 
keizer-koster Jozef II, Is minder religieus 
dan pakweg een suite voor cello van Bach. 
Toch krijgt de vroomheid vorm door de 
aandrang en de verstilling In de stemmen. 
Tussenin speelt Robert Levin Beethovens 
vierde planoconcert. Hij doet dat op een 
pianoforte. De reus die men vaak van 
Beethoven maakt blijkt hier een introverte 
ziel. Alles Is dialoog en poëzie. Ik denk In de 
eerste plaats aan het andante con mete 
dat Levin bijna fluisterend laat zingen. Een 
ongewone Beethoven, maar een die be
klijft. 

(wdb) 

Merckx, Cruyff en Mulder. Indringend 
de analyse over de teleurgang van het 
instituut Anderlecht. Weemoedig de her
ontdekking van de geur en de smaak van 
de volksplaatsen op Daknam, de Freethiel 
en het Lisp, hoog te verkiezen boven de 
loges en de overdosis voetbal op de TV 
En warmhartig de stukjes over het ge
moedelijke Cerkel (Brugge) en de kwets
bare Coppi. Maar cynisch en scherp is zijn 
pen in de beschrijving van middelmatige, 
zeemzoete en witgekalkte politici, van 
holklinkende, agressieve radioreclame 
(„zwijg als de dichter spreekt"), het sa
mengaan van royalty en religie, en de 
gekloonde luchtverkopers in de media. 
Jan Wauters is lastig als een horzel, zoals 
Socrates. Zo houdt hij ons wakker. 

(wdb) 

c^ Altrapsodie. Geert van Istendael. 

Uitg. Atlas Amsterdam/Antwerpen, 

141blz.,700fr. 

c» Tong uit de mond. Jan Wauters. Uitg. 

Standaard, Antwerpen, 226 bh. S9S 

fr. 

Ergens tussen 
zuid-Afrika en 
Zweden 
Reeds eerder maakten we melding van 
de uitgave Nederlands. De taal van 
twintig miljoen Nederlanders en Vla
mingen. Dit is de handige brochure 
over onze taal speciaal geschreven 
voor anderstaligen en die reeds in 
21 verschillende talen Is verschenen. 
Zeer onlangs kwamen er nog eens 
twee bij: een Zuid-Afrikaanse die met 
de jongste boekenbeurs te Antwerpen 
waarop Zuid-Afrika te gast was prach
tig getimed werd uitgegeven. Een 
Zweedse vertaling kwam even goed op 
z'n tijd want de Cöteborg Book Fair 
stond dit najaar in het teken van de 
Vlaamse en Nederlandse letteren. 
De Zuid-Afrikaanse uitgave is voor ons 
leesbaar, de Zweedse ligt moeilijker 
alhoewel tal van klanken zeer nauw 
aansluiten bij onze taal. Maar dit ter
zijde, de beide uitgaven zijn nu ook 
weer bestemd voor het buitenland en 
het is telkens - nu reeds voor de 23ste 
keer - een waar genoegen om een 
nieuw deeltje toegevoegd te zien aan 
dit initiatief van Stichting Ons Erfdeel. 
Wie een vriend(in) in een ver land wil 
plezieren met een aangenaam en nut
tig boekje over onze moedertaal hoeft 
niet ver te zoeken. De brochuurtjes zijn 
handig, niet zomaar vertaald, maar 
aangepast aan de taalgebieden waar
voor ze bestemd zijn. Beter om onze 
taal extra muros bekend te maken is er 
niet! 

(mvl) 
c& Nederlands. Die taal van twintig mil

joen Nederlanders en Vlaminge. 
c» Nederldndska. Tjugo miljoner nederldn-

dares och flamlandares sprik. 
c» Uitg. Stichting Ons Erfdeel, Murisson-

straat 260 te 8931 Kehkem. 64 bh. 
300fr. Tel.: 056/411201. 

27 november 1997 



SATERDAG 

SPRINTKAMPIOEN 

Onbetwistbaar is het feit dat Van den 
Bo(o)rn één van de beste wielrenners uit 
de pioniersperiode van de wielersport 
was. Honderd jaar geleden, in 1897, 
werd hij beroepsrenner. Hij zou zeven
voudig Kampioen van België Sprint wor
den (1898-1901-1905-1906-1907-
1908-1909), drie keer vice-wereldkam-
pioen Snelheid (1900-1906-1909), bron
zen medaille op het Europees Kampi
oenschap in 1908. In datzelfde jaar won 
hij ook de Grote Prijs van Europa en 
voorts schreef hij in het begin van de 
eeuw het wereldrecord... Tandem op zijn 
naam. Samen met de Deense superkam
pioen Thorvald Christian Christiansen 
Ellegaard, bijgenaamd Thor Ellegaard (zo 
genoemd naar de boerderij-boomkwe
kerij uit de Odense van 01e Ritter), 
haalde hij ook het wereldrecord Tandem 
over de 200 meter (10" 4/5). Ellegaard 
was een legende uit de beginjaren van de 
wielersport, hij mocht zelfs ontvangen 
worden door de Russische tsaar Nicolaas 
II. 

LUCHTVAARTPIONIER 

Maar ook Van den Bo(o)rn mocht weldra 
van koninklijk applaus genieten. In 1909 
begon hij steeds meer interesse te betonen 
voor de luchtvaart en reeds het jaar 
daarop was hij één van de blikvangers op 
de Wereldtentoonstelling van Brussel 
(1910), waar hij ontvangen werd door 
koning Albert I en koningin Elizabeth. 
Van den Bo(o)rn vloog in opdracht van de 
Franse vliegtuigconstructuer Henri Far-
man en hij was zelfs de eerste piloot die 
een tweedekker uit die stal bestuurde. In 
zekere zin was hij een lotgenoot van de 
legendarische en populaire Antwerpse 
vhegenier Jan OÜeslaghers. Nog in 1910 
waagde hij zich in Indochina aan een 
spectaculaire zweefvlucht, met de biplan 

AHASVERUS 

„BRTN moet goedkoper!", 

las Ahasverus 

Canvasten? 

© 
INXS...f 

RIP! 
© 
Veel zwarte rekeningen bij KB-Lux 

Wiegnie? 

© 
Regering paritair samengesteld: 

voor Jeanne en alleman! 

© 
William aan de Dyck 

© 
Vic est Picqué 

© 

Antwerpen; 

AfFront National 

© 
„Ausgeschlossen!" 

beGrijpe wie kan 

© 

Zetduivel: 

Georges Marchait 

© 
Vroeger bracht men paddestoelen 

naar huis, vandaag naar house... 

© 
Nu willen de parlementsleden 

mekaar ook nog in de wielen rijden 

Volgens sommigen waren zijn ouders 
Limburgers, volgens anderen Hagelan-
ders, misschien kwamen ze wel uit de 
Vlaanders... Ook rond zijn levensloop 
hangen meerdere mysteries. Werd hij op 
11 juli 1874 geboren te Luik als Charles 
van den Boorn, of zag hij op 4 juU 1873 
het levenslicht als Charles-Louis van den 
Bom? 

Volgens de Wielergotha van René Jacobs, 
Hector Mahau, Harry van den Bremt en 
René Pirotte moeten we dat laatste ge
loven. Zij vermelden hem als een „sprin
ter uit het heroïsch tijdperk". Zeker is dat 
hij een wielerkampioen Snelheid op de 
piste was, met een meer dan merkwaar
dige levensloop. De Hong Kong His

torical Aircraft Association brengt daar 
een merkwaardige tentoonstelling rond 
deze vergeten Vlaming en geboren Lui-
kenaar. 

X V L A A M S PLAKBOEK v 

Sprinter en 
luchtvaartpionier 

Farman daarbij geholpen door de sol
daten van het 11de Coloniale Leger. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Van 
den Bo(o)rn instructeur bij de Lucht
macht. Op 18 maart 1911 zou hij als 
eerste zijn vliegtuig naar Hong-Kong 
richten. Later zou hij in Macao landen en 
ook de eerste Westerling zijn die boven 
Shangai vloog. In mei 1911 overvloog hij 
Canton. Zelfs de Chinese troepen kwa
men onder de indruk van deze Vlaamse 
Guynemer of Saint-Exépury. Zoals bij 
zoveel andere luchtvaartlegendes groeide 
rond Van den Bo(o)rn een hardnekkige 
mythe. 

NOC NIET VERGETEN 

Sommigen stellen dat Van den Bo(o)rn 

reeds in 1912 de Franse nationaliteit 
aannam, anderen zeggen dat hij pas in 
1936 werd genaturaliseerd, maar daar 
staat dan weer tegenover dat hij in 1930 
het Legion d'Honneur mocht ontvangen. 
Sommigen dichten hem zelfs de stichting 
van de Belgische Militaire Vliegschool 
toe. Geweten is dat hij tijdens de Tweede 
Wereldoorlog krijgsgevangen werd en ge
marteld werd door de Japanezen. Van den 
Bo(o)rn zou het allemaal overleven, maar 
berooid terugkeren naar Parijs waar hij op 
84-jarige leeftijd overleed, onbekend en 
vergeten. 

Maar blijkbaar niet door iedereen. Want 
Van Den Bo(o)rn was ook directeur van 
de luchthaven van Saigon geweest. Dat hij 
zich in China een sterke reputatie had 

Van Charles van den Bo(o)rn 
tevergeefs een foto gezocht. Dan 

maar eentje van zijn collega sprinter-
piloot Jan OÜeslaghers. 

opgebouwd mag blijken uit de tentoon
stelling die daar sinds november aan hem 
is gewijd. 

Lieven Demedts 13 

Monument voor een vader 
Soolvan 't Zwaantje. Een monument voor 
vader. Dit heldere, met veel Inleving ge
schreven boek, groeide uit tot een heuse 
famlilekroniek, waarin menig lezer zijn ei
gen gezinsmilieu zal herkennen. Rob Adri-
aensens neemt hem mee naar zijn ge
boortestreek Klein-Brabant, al vertellend 
over het leven van zijn vader en waar 
hijzelf alsjonge man opgroeide. De auteur 
werd geboren te Lippelo op 29 april 1917, 
studeerde in Hoogstraten en Leuven, was 
redacteur bij Belga, journalist aan De Stan
daard, leraar in Bergen, ^ylechelen, Eli-
sabethstad en Bensberg, studieprefect in 
Overpelt en Kapellen. 

EERSTE KIEMEN 

Schrijver zet een fijnzinnig en diepmen
selijk portret neer van zijn vader, de 
„meester", die een zeer sociaal bewogen 
man was met een open geest voor het 
Vlaamse culturele leven en voor de Ne
derlandse taal in het bijzonder. Geboren In 
1885 ondervond Frans Adriaensens sa
men met zijn medestudenten op 't Klein 
Seminane, kort na de eeuwwisseling, dat 
de moedertaal als het ware gewelddadig 
uit hun leven werd gerukt. Wie Vlaams 
sprak, kreeg strafpunten! Dèèr werden de 
eerste kiemen van zijn latere Vlaamsge-
zindheid hem in het hoofd geprent. 
Zijn geliefde auteurs waren Stijn Streuvels, 
Guldo Gezelle, pater Desideer Stracke, 
kan. J. Muyldermans, Frans van Cauwe-
laert, Pol de Mont, pater Valvekens, René 
de Clercq en Gerard Walschap. Laatst
genoemd gezin woonde in de buurge
meente Londerzeel en onderhield vriend
schappelijke relaties met meester Adri
aensens. zelf koesterde hij de Vlaamse taal 
als een kostbaar cultureel onderpand. Hij 
bezat de vaardigheid om bij het schrijven 
allerlei stijlen toe te passen, tot Gotisch 
schrift toe. 

„SCHOOLMEESTER" 

Na zijn studies kwam Frans terecht in het 
onderwijs, eerst In Kapelle-op-den-Bos, 
nadien in het oude dorpsschooltje te Lip
pelo. Tijdens de oorlog 1914-18 hielp hij 
zijn dorpsgenoten bij het schrijven van 
brieven. Na de Wapenstilstand leefde de 
„meester" om de gemeenschap cultuur 
bij te brengen; hij gaf zijn leerlingen een 
gevoel van schoonheid mee, hij leerde 
hen volksliederen zingen en wees op de 
waarde van de natuur Hij werd toneel-
leider, hield voordrachten voor de boeren, 
werd secretaris van de Bond der Kroost
rijke Gezinnen, speelde tuba in de fanfare 
en was een gewaardeerd wlpschutter. 
Was hij wel een echte flamingant? Rob 
Adriaensens: „Namen en woorden als 
Borms, Fiamenpolitilc en Vlaamse univer
siteit drongen nauwelijks door In tiet dorp. 
Vader kon in besloten kring wel eens zijn 
tiart luchten en vrije loop geven aan zijn 
Vlaamsgezindtieid en zijn ergernis uit
drukken over het onrecht dat de Vla
mingen in dit land werd aangedaan. Hij 
was bezorgd om de ontwikkeling van de 
Vlaamse Beweging en bleef steeds een 
volgeling van Frans van Cauwelaert, die 
Viaanderens recht slechts langs wettelijke 
weg hoopte te veroveren." 
De auteur bezit het talent om alles zó 
levensecht af te schilderen, dat het een 
plezier is om zijn verhaal te lezen. Je zou 
aan een liefdesavontuur gaan geloven 
wanneer je de peripetieën meevolgt hoe 
Frans aan zijn eerste vrouw geraakte en 
later, weduwnaar geworden, voor de 
tweede maal hertrouwde. Dat zoon Rob 
een scherp geheugen en een prima op
merkingsgave bezit zal wel aan zijn beroep 
van journalist te danken zijn Zijn vlotte 
schrijfstijl wordt af en toe met poëtische 
frazen gekleurd. Dialectwoorden als 
champetter, meestès, member, bosman 

en blaffeturen zorgen bijwijlen voor de 
eigen,,couleur locale". 

VADER GING VOOROP 
Maar zijn overvloedige kennis van data en 
gebeurtenissen zal hij wel van zijn vader 
geërfd hebben, want hij verklaart: „ Vader 
schreef graag. Dat hij er nooit aan gedacht 
heeft een boek te schrijven verbaast me 
nog steeds als Ik de bundel brieven door
blader, die mijn broers en ik op de kost
school van hem ontvangen hebben. Het is 
bijna een historische roman in drie delen. 
Hij schreef zonder moeite, lange vloei
endezinnen, met een rijke woordenschat. 
Het zijn ware tijdsdocumenten met een 
overzicht van de nationale en interna
tionale toestanden, waan/oor hij ijverig 
krantenknipsels gebruikte." 
In het schijnbaar rustige dorpsleven weet 
de schrijver de familiale voorvalletjes zó te 
plaatsen dat de lezer diep geëmotioneerd 
geraakt en deelgenoot wordt aan de ge
voelens die de personages beheersen. Je 
vind het ontroerend en boeiend, vaak 
spannend en leerrijk geschreven. Het is de 
biografie van een dorp, het verhaal van de 
voorbije eeuw, waarin veel dingen anders 
werden. Het werd een meeslepende kro
niek van een stukje Vlaanderen, een ver
rassend document humain tegen de ach
tergrond van de grote Europese gebeur-
tenisen vóór, tijdens en na de twee We
reldoorlogen. De auteur heeft zijn boek 
opgevat ais een monument voor zijn va
der Je zal er na lezing nog lang aan 
terugdenken. 

Jos Lauwers 

o» Sooi van 't Zwaantje. Een monument voor 
vader. Rob Adriaensens. 223 blz., 24 
illustraties. Info bij de auteur. Oude Weg 
17, 2950 Kapellen. 750 fr. + 120 fr. 
portkosten. 
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AL MASSIR 
... IS een Frans-Egyptische co-productie van regisseur Youssef 

Cbabine. Inquisitie, twaalfde eeuw. Een jonge man ziet z'n vader 

op de brandstapel verbranden. Hij verlaat Frankrijk, om naar 

Andalousië te gaan, waar de Arabieren de plak zwaaien. Hij gaat 

op zoek naar de beroemde leraar Averroes (Hour El Cherif), een 

humanistisch baken in een wereld van onverdraagzaamheid. 

Averroes weet zicb zeker van de gunst van de kalief (Mahmoud 

Hemeida), die hem ook tot opperrechter heeft benoemd, alhoewel 

deze soms niet erg veel begrijpt van de eerder vrijzinnige vonnissen 

die de filosoof velt. Zijn eigenzinnige interpretatie van de Koran, 

waarin rede en revelatie samengaan in moraal, is echter on

aanvechtbaar. 

NIEUWS UIT DE BIOS 

Maar ook hier valt de godsdienst ten prooi aan de politiek. De 

rivalen van de kalief hebben een radikale volksmenner (Magdi 

Idris) die fanatiek het fundamentalisme predikt in de hand 

genomen, en die slaagt erin het blind vertrouwen in de Goddelijke 

bevelen te herstellen, zodat hij en zijn opdrachtgevers hierdoor de 

macht verkrijgen die ze nodig hebben om de kalief ten val te 

brengen. De kalief spreekt een fatwa uit tegen Averroes. Diens 

boeken worden verbrand en de filosoof zelf wordt verbannen. 

Maar zijn idealen zijn niet samen met hem verdwenen, want zijn 

studenten hebben zijn boeken overgeschreven en hebben ze mee 

naar Egypte genomen om ze te vrijwaren. Deze openlijke aanval 

op het Islamitische fundamentalisme is tegelijkertijd een historisch 

epos en een allegorie op de huidige Islamitische politiek. Regisseur 

Chahine vindt in Averroes zijn alter ego, omdat ook hij met de 

dood is bedreigd, en omdat zijn laatste film 'L'Emigré' door de 

fundamentalisten in Egypte werd verbannen. De boodschap die Al 

Massir wil brengen is, dat ideeën vleugels hebben en niet kunnen 

worden vermoord. 

De fanatieke fundamentalisten zullen door deze film waar

schijnlijk niet veranderen, en de anderen zullen instemmend 

knikken en de humanistische toon toejuichen. En dat kunnen wij 

westerse toeschouwers ook doen. (****) 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P < 

•^w>m 

•fersf Once were warriors Nieuw-Zeelands fami
liedrama uit 1994. Na 18 jaar huwelijk is Beth nog 
steeds stapel op haar echtgenoot, hoewel diens 
agressiviteit soms erg groot is. Ool< haar zonen zijn 
vaal< opvliegend; enkel de dochter is een knappe, 
intelligente tiener... Zat. 29 nov., TV1 om 23U.20 

«&=^ De ultieme talkshow in Vlaanderen dromen 
de meeste BVs wel eens van een eigen praatshow. Of 
ze iets te vertellen hebben doet weinig terzake, in 
Amerika loopt het echt de spuigaten uit: er bestaan 
opleidingscentra voor gasten van talkshows en men
sen komen er vaak strikt persoonlijke dingen ver
tellen, zij het dan wel voor een miljoenenpubliek, Een 
selectie van Miei Dekeyser. Zon. 30 nov., TV2 om 
21U. 

^S^ Ketnet / Canvas Vanaf vandaag wordt op het 
vroegere TV2 de hele vooravond vrijgemaakt voor 
„Ketnet", dat de 4- tot 16-jarige scholieren aan de 
buis moet binden. Volgens netmanager Herman Pau
wels ,,wordt de jeugdige kijker eindelijk au sérieux 
genomen". Gezond is wat anders! „Canvas" wordt de 
„nieuwe TV2", met ruime aandacht voor kunst, do
cumentaires, sport en Brits drama. 

4k=# North Dallas Forty Geslaagde verfilming van 
de bestseller van Peter Gent over het harde leven van 
de spelers van de National Football League. Een met 
blessures kampende speler (Nick Nolte) wordt door 
zijn club gedumpt en leert pas dan de wereld buiten 
het voetbal kennen. Deze Amerikaanse film van Ted 
Kotcheff uit 1979 Is de beste film over American 
Football (en misschien ook over om het even welke 
sport) ooit gemaakt. Dins. 2 dec, Kanaal 2 om 
21u. 

^=^ Bugsy Samen met zijn companen Meyer Lanski 
en Charles ,,Lucky" Luciano controleert Benjame 
„Bugsy" Siegel de gokwereld In New York. Met lede 
ogen ziet het trio aan hoe klein gangstergrut zich aan 
de Westkust opwerkt. Bugsy wordt naar Los Angeles 
gestuurd om orde op zaken te stellen. Hij wil het er 
ook als acteur maken, woens. 3 dec, Kanaal 2 om 
21U. 

Binnenkort op Canvas 

Mei Gibson en 
Danny Giover In 
'Lethal weapon', 
don. 4 dec. Kanaal 
2 om 21 u. 

^^^ Dead Calm Om het dramatische velies van hun 
kind te verwerken, besluiten John en Rae Ingram een 
lange zeereis te maken met hun zeilschip. Hun tocht 
verioopt zeer rustig, tot ze op een dag Hugie Warriner 
oppikken, naar zijn zeggen de enige overievende van 
een schipbreuk Vrij. 5 dec. Kanaal 2 om 21u. 

I Volgens het Rekenhof betaalde de 
VRT in 1996 bijna 62 miljoen teveel aan 
auteursrechten. Dat stond in het zoge
naamde blunderboek, waarin het Reken
hof jaarlijks aangeeft hoeveel geld ver
spild word door de overheid. De VRT zou 
die rechten betaald hebben als een per
centage van de reclame-inkomsten omdat 
„die inkomsten mee worden gegenereerd 

dankzij het auteursrepertoire waarvan 

wordt gebruik gemaakt en omdat dit 

internationaal een courant gebruik is." 

(De Standaard, 11 november j.1.) Dit is 
een erg interessant gegeven voor de tien
tallen lokale radio's die Vlaanderen rijk 
is. Nogal wat onder hen liggen immers 
behoorlijk in de clinch met de auteurs
rechtenorganisatie SABAM omdat zij juist 
de door het Rekenhof gewraakte au
teursrechten niet wensen te betalen. Zon
der uitzondering daagt SABAM hen voor 
de rechter. De auteursrechtenorganisatie 
is in een soortgelijke zaak slechts één keer 
in het ongelijk gesteld voor het Hof van 
Beroep in Antwerpen. Het Hof van Be
roep in Gent deed ooit hetzelfde, maar 
Cassatie verbrak en verwees naar Brussel 

waar SABAM alsnog zijn slag thuis 
haalde. Het laat zich dan ook veron
derstellen dat de blunder deze keer niet 
komt van de VRT, maar wel van het 
Rekenhof zelf. Indien het Rekenhof het 
toch bij het juiste eind heeft, dan opent 
dat perspectieven voor de lokale radio's. 
'̂ '> Binnen enkele dagen, op 1 december 
om precies te zijn, zal u op uw scherm 
weer kunnen kennismaken met twee 
nieuwe logo's op één en hetzelfde net. 
TV2 wordt zondagavond begraven en 
maandag laten Ketnet en Canvas hun 
eerste programma's op u los. Ketnet zal 
voorzien in jeugdprogramma's en Canvas 
moet de TV-kijker de 'betere' pro
gramma's brengen. TV2 had weliswaar 
nu al het andere aanbod, maar kon niet 
rekenen op een vast kijkerspubliek of een 
eigen gezicht. Daar moet nu verandering 
in komen: Canvas krijgt 'vaste vedetten' 
zoals Hugo Camps, Guy Polspoel (terug 
van weggeweest). Mare Uytterhoeven en 
Mc Balthazar. Uit dit rijtje namen moge 
blijken dat het Canvas ook menens is met 
het brengen van Vlaams werk. Canvas 
wordt de moeilijke taak toebedeeld om te 

Te verschijnen op uw Canvas: 
Cuy Polspoel. 

gaan verdiepen, maar dat toch te doen op 
een 'lichtvoetige' manier. Programma's 
voor al te weinig kijkers en met een al te 
esoterische inhoud kunnen voortaan niet 
meer. Ook nu weer heeft de VRT de 
moed om een doel voorop te stellen: 
200.000 kijkers zou Canvas moeten ver
dienen, iedere dag opnieuw. Voorzich
tigheidshalve wordt eraan toegevoegd 
dat het ook belangrijk is om bepaalde 
doelgroepen te bereiken. In de wereld die 
TV heet, zijn alleen maar winnaars. 
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in dit rubriekje gaan wij nogal eens 
tekeer tegen de 'strategie' van de 
openbare omroep. Daarbij verge
ten wij soms ten onrechte dat deze 
moloch op sommige vlakken niet 
te kloppen is. Eén ervan is dat van 
de zgn. 'human interest'. Als geen 
ander weet de VRT de gewone 
Vlaming en zijn bezigheden te por
tretteren. Daarbij ontbreekt een 
knipoog niet, maar de opgevoerde 
medemensen worden nooit, ten 
behoeve van het volks vermaak, 
voor schut gezet. 
Een van deze programma's is 'Afrit 
9'. Daarin heeft ook Redely Demey, 
gewezen medewerker van de VRT-
nieuwsdienst, zijn stekje gevon
den. Voor wie het zich herinnert: 
Demey werd, zoals wel meer men
sen in zijn vak, uitdrukkelijk voor de 
keuze gesteld: 'Zwijgen of bul
ten!'. Hij koos, zoals ook wij zouden 
gedaan hebben, voor dat eerste 
en werd daarop overgeplaatst naar 
een andere dienst. Of hij het daar 
naar zijn zin heeft, weten we niet, 
maar hij glimlachte ons al tege
moet van bij het begin. In deze 
aflevering ging hij op bezoek bij 
een vrouwelijke beiaardier(ster?). 
De dame is getrouwd, heeft vier 
kinderen, maar vindt toch nog de 
tijd om de markten van Menen en 
Harelbeke met haar muziek op te 
vrolijken, daarbij niet gehinderd 
door blaren op haar handen. On
danks het feit dat wij niet (meer) 

van beiaardiers houden - probeer 
in Leuven maar eens te studeren 
wanneer je om het kwartier op je 
gebrek aan tijd gewezen wordt -
vonden wij dit een leuke repor
tage. Het onderwerp was niet van 
levensbelang, maar op de eerste 
werkdag van de week willen wij aan 
dat soort dingen ook niet her
innerd worden. 
Met name het stukje over de vo-
gelpikkende fietsers - of waren het 
fietsende vogelpikkers - had onze 
aandacht. Hele enge mensen zul
len zeggen dat dit Vlaanderen op 
zijn kleinst was. En mogelijk waren 

vraagd wordt wat Vlaamse iden
titeit wel of niet is, dan moeten ze 
niet meer proberen daar intellec
tueel hoogstaande verklaringen 
over af te leggen. Dan moeten ze 
verwijzen naar 'Afrit 9'. 
Met de laatste bijdrage van van
daag hebben wij ons kostelijk ge
amuseerd. Ze gaf een sfeerbeeld 
over '11 november in Oost-Eekio' 
waarbij een trompettist al gedu
rende 27 jaar een aantal oudstrij-
ders uit hun bed ging toeteren, 
zich daarbij voorziend van de no
dige alcohol. De man beleefde dui
delijk zijn 'moment de glolre', ze-

Te beschermen 
Afrit 9, maandag 17 november 1997, TVi 

daar argumenten voor te vinden-
humor over bier, katers, zelfge
maakte fietsen en de combinaties 
daarvan geven zonder twijfel vol
doende stof om zich over te er
geren. Maar wij zouden een en 
ander willen onderbrengen in de 
categorie 'Vlaanderen op zijn best' 
en, waarom niet 'Vlaamse iden
titeit'. Waar hele en halve par
lementen niet in slagen - het de
finiëren of typeren van 'Vlaande
ren' - lijkt voor dit soort pro
gramma's een koud kunstje. Ais 
Luc Van den Brande of Yves Des
met voor de duizendste keer ge-

ker toen hij kon vertellen dat zijn 
initiatief 'enig was in België'. En dat 
die jeneverkes eigenlijk nodig wa
ren voor de 'ammazjure' een in 
blazerskringen veelgebezlgd be
grip om erop te wijzen dat de 
temperatuur van het mondstuk op 
peil gehouden moet worden. 'Afrit 
9' is één van de laatste Vlaamse TV-
programma's dat nog mensen op
voert en geen perverse rariteiten, 
ego-trippers of Bekende Vlamin
gen. Een te beschermen soort 
dus. 

Krik 
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Fysiek geweld 
Als mevrouw Colen (Vlaams Blok) vindt 
dat mannen zouden terugschnkken 
voor het huwelijk dan is dit een zeer 
goede zaak Wreedaardige mannen 
moeten met trouwen, want dan zouden 
er minder ongelukkige vrouwen en ang
stige kinderen zijn Men kan nog verder 
gaan in het huwelijk zou fysiek geweld 
nog strenger moeten gestraft worden 
Want juist binnen het huwelijk belooft 
de partner trouw, respect, steun en 
liefde 
Wat met inhoudt dat buiten het huwelijk 

fysiek geweld met moet zwaar gestraft 
worden Maar wanneer men door zijn 
echtgenoot geslagen wordt heeft de 
vrouw veel minder verweer en komt het 
moreel veel harder aan, dan wanneer 
men geslagen wordt door een vreemde, 
al dan niet in een of andere relatie Daar 
kan men zich veel beter verweren of 
men kan de relatie gemakkelijker ver
breken 
Wat het Blok betreft, hoe langer die 
partij bestaat, hoeondemocratischeren 
hoe fundamentalistischer zij wordt Zij 
scheert alle migranten, drugdealers, 
dieven en vreedzame mensen over één 

kam, alsof wij ook geen drugdealers enz 
hebben Wat bezielt hen, dat zij In die 
mate allergisch zijn voor een andere 
huidskleur? Want het kan mets anders 
zijn De sluier? Dat kan met Toen Ik kind 
was wemelde het van de sluiers en 
kappen van nonnen Meneer pastoor 
liep ook met een raar hoedje op Ook 
mijn grootmoeder droeg een zeer lange 
rok en een speciaal hoofddeksel Wat Is 
dus het verschil? 
De taal? Dat kan ook niet, want de 
meeste migranten van de tweede en 
derde generatie kennen perfect de taal 
van de streek waar zij nu wonen 

Godsdienst? Wees nu eens eerlijk, is de 
godsdienst In ons land ook met fun
damentalistisch? Vrouwen mogen geen 
pnester worden, zelfs met nu er nog zo 
weinig roepingen zijn Vrouwen moeten 
aan de haard blijven, zij heeft het recht 
met er anders over te denken Met alle 
gevolgen van dien En het gaat daarbij 
niet om weelde of armoede maar over 
de heel praktische dingen van elke dag 
Want wee de man waarvan de vrouw 
alles voor hem deed en op een dag ziek 
wordt of er met meer isi 

Margriet vandamme, 
Oostende 

Faciliteiten 
De Vlaamse regering besliste om het 
„eeuwigdurend" karakter van de faci
liteiten in de rand- en taalgrensgemeen
ten om te buigen tot een „tijdelijke" 
tegemoetkoming aan de Franstaligen. De 
taalpremies werden al afgeschaft.Maar in 
De Panne en Koksijde worden de Frans
taligen aan de loketten van de gemeen
tediensten, de posten en de banken zeer 
vriendelijk bediend in het Frans, alhoewel 
er hier geen faciliteiten bestaan en de 
bedienden met genieten van een taal-
premie. 

De grondwetgever omschreef toch in 
1970 territoriaal de taalgebieden. Binnen 
het Nederlands eentalig taalgebied moe
ten toch alle handelingen van openbare 
diensten verricht worden in de taal van 
het gebied en dienen ze de taal van het 
gebied te gebruiken. 

Probeer het maar eens in een toeristische 
gemeente, postkantoor of bank in de 
Waalse Ardennen Nederlands te spreken, 
U zult vlug bediend worden met de 
woorden „je ne comprends pas". 

M.S., Koksijde 

Platte commercie 
Door ver doorgedreven concurrentie is er 
een felle verwatering zowel van kranten 
als opiniebladen (WIJ, 13 nov. ]\.-Platte 

commercie). Als een spreekbuis van de 
regering verkondigen zi) wat zij voor
gelegd krijgen. Zelden met commentaar. 
Zo helpen zij mee aan het indoctrineren 
van het volk. Bewust of onbewust volgens 
richtlijnen van de overheid. 
Neem de titels die de jongste tijd her
haaldelijk opduiken. „De economie gaat 
er op vooruit". Of „de investeringen 
nemen toe". Totaal valse titels die ver
hullen waar en bij wie die effecten op
treden en om welke reden. Iedereen weet 
dat statistieken valse beelden geven. Als 
het allemaal zo goed gaat, waarom klaagt 
de massa' Waarom zijn er 240.000 die 
hun telefoonrekeningen met meer kun
nen betalen' Stijgende armoede en ver
arming. Zwijgen wegens dat paar rijken 
die het steeds beter stellen? Of zich 
willens nillens vastklampen aan elk vals 
sprankeitje hoop in plaats van objectief te 
kritiekeren' Verdoezelen heeft nog nooit 
iets bijgebracht. Alleen erger gemaakt' 
De taak van ernstige kranten en jour
nalisten IS dat ZIJ ontleden en relativeren 
Ook kritiekeren. De waarheid het volk 
aanbieden Is de stijging van de economie 
een bestelling van 50 miljard waar enkel 
50 mensen werk mee hebben? Hoeveel 
investeringen gaan er tegelijk verloren 
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door faillissementen, sluitingen en de-
lokahsaties? 

Het heeft fel de schijn dat vervalste of 
onvolledige berichten dienst doen om het 
volk kalm te houden en onrust te voor
komen. Waarheden die door lezers on
gunstig kunnen opgenomen worden, 
worden met gepubliceerd. Ondanks de 
hoog in het vaandel geschreven scheiding 
van het redactionele en het commerciële 
zal men zich hoeden, op de tenen te 
trappen waar het zou moeten. Namelijk 
eigen mensen of partij. De commercie 
gaat voor' 

Ironisch gezien verhezen de kranten jaar
lijks méér vooral ontevreden lezers. On
gelukkig voor de uitgevers is de tijd 
voorbij dat de mensen alles geloven wat 
ZIJ lezen. Omdat zij de leugens aan het lijf 
ondervinden. Kranten vertolken met 
meer de mening van het volk. 
Uitgevers zijn bezig zich arm te geven een 
weggesmeten voordelen en extra's om 
lezers te behouden. De werkelijke oor
zaak van verloren lezers ontgaat hen. 
Vernietigen en ondermijnen hun ver
koopapparaat (perswinkels) door abon-
nementenronselingen. Want een krant is 
nog dikwijls een impulsaankoop die per 
dag een verschil van tienduizenden exem
plaren kan geven. 

Zelden of nooit vragen de kranten wat de 
lezers interesseert of stoort. Wat zij wer
kelijk lezen. Dikwijls schrijft men om te 
schrijven en het blad te vullen. Niet de 
inhoud IS van belang, maar de klinkende 
titel van de opsteller. Weeral zonder ob
jectieve kritiek. De lezer moet het maar 
uitmaken! Doet hij met graag en dan 
ontstaat ergernis. 

Grappig genoeg werpen de uitgevers hun 
inspanningen op het zuiver commerciële. 
Terwijl de kopers daar zouden voor zor
gen moest de krant hen méér boeien. Stelt 
bijkomend de vraag waarom er nog zo
veel verschillende kranten zijn die allen 
hetzelfde verkondigen. Op dezelfde ma
nier. Is dat fel geprezen verscheidenheid 
van opinie? 

W. Degheldere, 
Brugge 

Brussel 
Voor de tweede maal verraadt de so
cialistische leiding de Vlamingen in Brus
sel. Eerst heeft zij de Vlamingen ertoe 
aangezet zichzelf te laten verfransen Zo
gezegd opdat de mensen meer kansen 
zouden hebben in het leven. Maar in
tussen kregen de extreem-liberalen en de 

franskiljons hun zin: op aanstoken van de 
socialisten boog de werkende mens het 
hoofd van de bourgeois. 
Vandaag verkondigt Tobback dat „we" 
Brussel maar aan „Europa" moeten ver
kopen, als Europees district. Daarmee 
wordt de hoofdbuiging voor de bourgeois 
nu voorgoed bezegeld. De bourgeois-
wereld heeft nu helemaal zijn zin ge
kregen. 

Daarmee weet de werkende mens hoe 
betrouwbaar „zijn" socialistische leiders 
zijn. 

Nog dit: als we Brussel aan Europa 
kunnen verkopen, waarom verkopen we 
het dan met aan... Vlaanderen? 

Jaak Peeters, 
Olen 

Ander vel 
„Kurieren am Symptom" volstaat niet 
meer; alleen De Nieuwe Aanpak (of is het 
DNA?) kan heil brengen. In deze geest 
sprak Frans Van der Eist reeds bij de 
stichting van de VU. 

De radicaliteit en de meuwe impulsen 
gegeven door Bert Anciaux en zijn me
dewerkers zijn tot nu toe aan de meeste 
waarnemers en de mensen „m het veld", 
spijtig genoeg, meestal ontgaan. 
De Volksunie wordt opzijgeschoven in de 
media. Laat ons daar iets aan doen, ten 
einde onze Openbare Relaties (PR) beter 
te verzorgen... 't Kost véél maar het is 
géén weggegooid geld o.a. de maan
delijkse VU-uitzendingen op TVl ver
eisen aankondigingen in vette letters m de 
televisie-kranten en op de TV-bladzijden 
van de dag- en weekbladen. 
Leve de VU in een ander leeuwenvel' 

Daniel Van Hecke, 
Kampenhout 

WIJ Is niet volks 
Ik ben het helemaal oneens met wat lezer 
Van Hecke over WIJ schrijft (W/ is met 

volks, 6 nov. jl.). WIJ zou boven de 
hoofden van de modale lezer reiken 
Natuurlijk is met alles even eenvoudig uit 
te leggen omdat met alles eenvoudig is 
Maar wanneer ik bepaalde zogenaamde 
kwaliteitskranten of weekbladen lees dan 
vind ik mijn weekblad toegankelijk en 
begrijpbaar. 

Maar wat te denken van volgende zin uit 
de congresteksten van zondag te Leu
ven? 
„Dat betekent dat het normdoelstelsel 

moet gehanteerd worden btj alle pro

cessuele discussies." 

Zou iedereen die dit goedgekeurd heeft 
weten waarover het gaat? 
Dat IS pas boven de hoofden heen' 

Jan Depont, 
Antwerpen 

Discriminatie 
Tijdens de discussie over het migran
tenstemrecht op het VU-congres te Leu
ven merkte een aanwezig kaderlid terecht 
op dat rijkswachters en militairen wel 
moeten gaan stemmen, maar met mogen 
zetelen. Dit moet als een discnmatie 
beschouwd worden. Zeker als we weten 
dat er in de Senaat wél twee militairen 
zitting hebben. Met name prins Filip en 
prinses Astrid, beiden zijn inderdaad én 
mihtair én senator. Of „mijn kind schoon 
kind"in de praktijk gebracht' 

F. Lammens, 
Hofstade 

Proficiat! 
Ik ben oprecht gelukkig met het zeer 
aangename VU-congres van het afge
lopen weekeind. De VU heeft daar op
nieuw getoond dat ze ook echt Vlaams, 
sociaal en ongebonden is. Ook de aan
wezigheid van zeer veel jongeren is voor 
de partij zeker een hart onder de riem Ik 
wens de partij en alle congresgangers dan 
ook een dikke proficiat. 

J.A., Keerbergen 

Hersenbreker 
De echte puzzelaars onder ons 
merkten het reeds Door on
voorziene omstandigheden is er 
deze week geen Hersenbreker 
Maar met getreurd, volgende 
week zijn we weer op post 
En dit kunnen we nu ook al 
kwijt In het kerstnummer heb
ben we een verrassing voor 
onze „hersenbrekers" 

PS De redaktie ontvangt graag bneven van lezers 
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheur
mand In De redaktie behoudt zich het recht voor 
bneven in te korten en persklaar te maken Bneven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken 
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