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E en paar weken geleden vermeldden 

waarnemers dat de Brusselse crisis 

"een vergeten" aisis zou worden. Er 

werd zelfs aangestipt dat de Vlaamse taalgroep in 

het Brussels parlement zichzelf buiten spel zette. 

Zoals bekend nam VU-staatsseaetaris Vic 

Anciaux op 20 november 1997 ontsl^ uit de 

Brusselse regering. Hij kon zich niet verzoenen 

met het door de Brusselse regering vastgelegde 

taaiakkoord. Door het ontsl^ van Anciaux is er 

geen meerderheid meer in de Nederlandstalige 

taalgroep van het Brussels parlement. De VLD 

werd aangesproken om de Brusselse regering te 

depanneren. Een VU-VLD front en de eis van de 

VLD om in ruil voor regeringsdeelname de 

taalwet te wijzigen, verhinderden dat Een 

wijziging van de taalwet kan slechts op federaal 

niveau. De federale meerderheidspartijen zien dat 

niet zitten: de crisis moet in Brussel worden 

opgelost. 

Wat gewestmateries betreft, regeert de 

Brusselse regering voortaan zonder de 

goedkeuring van een meerderheid van Vlaamse 

parlementsleden. In de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie (GGC) kan de 

tweeledige gemeenschapsvorming moeilijker 

ontkend worden. De GGC is een bi-

commumutaire instelling, bevoegd voor 

ziekenhuizen, bejaardeninstellingen e.dm. In feite 

ligt de werking van de GGC lam. 

Door de afwezigheid van een Vlaamse 

meerderheid kan geen beleid gevoerd worden. 

Enkel lopende zaken kunnen afgehandeld 

worden, op basis van voorlopige kredieten die 

nadien "geregulariseerd" moeten worden en die 

op hun beurt bij staking van stemmen worden 

verworpen. Het Rekenhof denkt eraan een 

vooriopig visum voor de uitgaven in Brussel te 

weigeren. 

Professor Rimanque: Jn politieke termen 

is de verwerping van een begroting even erg als 

een motie van wantrouwen. In normale 

omstandigheden zouden de Nederlandstalige 

ministers van Brussel ontslag moeten nemen." Die 

ministers trokken zich weinig van de patstelling 

aan. Per slot van rekening worden vooral sociale 

beleidsinitiatieven tegengehouden. Mensen zijn 

niet steeds even belangrijk. 

Of toch. De Brusselse crisis krijgt een 

staartje. De GGC moet voor 1 januari 1999 het 

Verdrag van Amsterdam ratificeren. Aangezien er 

biimen de GGC geen meerderheid is, zou België 

"een mal figuur" kunnen slaan. Dat moet ten allen 

prijze vermeden worden. 

Er wordt op verscheidene niveaus druk 

overlegd om uit de Brusselse impasse te geraken. 

De uitweg zal sterk bepaald worden door de 

wijze waarop een interne CVP-oorlog zal beslecht 

worden. Er staan immers politieke carrières op 

het speL Zowel Brussels minister/o5 Chabert als 

Vlaams minister-president IMC Van den Brande 

willen voorzitter worden van het Comité van de 

Regio's. Opeens zijn mensen wel belangrijk. 

(evdc) 

Een Vlaamse Justitie. 

Een miral<ei in Opgrimbie? 

Réééécing Cenl<! 

Big in Belgium 

Seppe DeCoene. 

V erder in ons weekblad leest u een 
artikel waarin medewerkers van Bert 

Anciaux dulding geven bij het project 
ID21. Dat Is nodig want de operatie roept 
vele vragen op. Omdat het project een 
experiment Is weten ook „de vaders" niet 
meteen te zeggen hoe hun kind er over 
negen maanden zal uitzien, raar maar 
waar. Er doet zich echter een belangrijker 
fenomeen voor, een afgeleide van het 
experiment zouden 
we zeggen. Met 
name het feit dat 
onomwonden ver
teld wordt dat, nu 
Bert Anciaux met 
een opdracht op pad 
is, de Volksunie on
dertussen niet meer 
aan politiek zou 
doen. ledereen be
grijpt dat het rond
strooien van derge
lijke berichten bedoeld Is om de partij te 
beschadigen. Ook het verhaal dat de partij 
plaats moet maken voor een nieuw op te 
richten formatie Is een van de middelen 
om de achterban uit balans te brengen. 
De lezer weet dat het politieke bedrijf een 
wreedaardig spel Is, waarbij de media wat 
graag hun rolletje spelen. Daar moeten 
we heden ten dage toch geen teke
ningetje bijmaken! 

In deze wetenschap Is het niet onmogelijk 
dat wij In de komende tijden nog meer 
rare geruchten zullen horen. Waarmee we 

bedoelen dat zal gepoogd worden de VU 
en Bert Anciaux uit eikaar te drijven door 
ze verklaringen te ontfutselen met de 
bedoeling verwarring te zaaien. Dit kan 
enkel voorkomen worden door aan
gaande het vemleuwingsproject zeer 
zorgvuldig om te springen met vraag
gesprekken, persmededelingen en op
tredens voor radio en TV. Wat niet wil 
zeggen dat ruim Informeren achterwege 

Het debat 
moet maar 

eens beginnen 
moet blijven. Integendeel! Ook ons week
blad zal informatie geven en hoopt daarbij 
op een wederwoord vanwege de lezers. 
Al naargelang de ligging van de bron 
wordt de Volksunie In het politiek ver
nieuwingsdebat veel aangewreven, wat 
men haar niet kan verwijten Is dat ze 
platgetreden paden bewandelt. De Volks
unie Is een vernieuwingpartij, ze is dat 
altijd geweest, het zit haar In de genen. 
Waarom zou zij vandaag dan geen ver
nieuwingsgezinde partij meer (mogen) 
zijn? 

De formule die werd bedacht. Is Inder
daad ongewoon en wij hebben ze enkele 
weken geleden dan ook omschreven als 
„risicovol, maar noodzakelijk". Risicovol, 
omwille van de bovenvermelde gevaren, 
noodzakelijk, omdat vele mensen zitten 
te wachten op de vonk die hen het geloof 
in een rechtvaardiger samenleving zal 
teruggeven of misschien voor het eerst 
bezorgen. 
Maar wie zal ze die vonk geven? Er be
weegt zo weinig In het politieke bedrijf. 
Individuele politici steken wel eens de 
brug van hun partijbastion over, maar het 
blijft allemaal bij weliswaar Interessante 
uitwisselingen van gedachten (Zie o m. 
het dubbelgesprek Verwllghen-De Bat-
sellerln De Morgen). In politiek Vlaanderen 
moet vernieuwen blijkbaar synoniem blij
ven van . verruimen, opsmukken, uit
pakken met BV's. Terwijl vernieuwen ei
genlijk wil zeggen „opnieuw beginnen", 
aanpikken bij de maatschappij die In een 
tijdspanne van 25 jaar grondig Is ver
anderd. 
Sinds hij (tijdelijk) VU-voorzltter Is kreeg 
Patrik Vankrunkelsven de kans om een 
stand van zaken te schetsen. Staatkundig 
onderging Belgié een enorme gedaan
teverwisseling, maar de unitair gebleven 
Instellingen tonen tekenen van verval, 
boven en onder de taalgrens denkt men 
anders over beleid en diensten. Door dit 
diep geworteld menings-verschll zit de 
federale regenng geblokkeerd, daardoor 
komt een tewerkstellingspolitiek met van 

de grond, blijven sociale akkoorden uit, 
kan de magistratuur zich niet vernieuwen, 
terwijl een opzettelijk ondoorzichtig ge
houden solidariteit de twee gemeen
schappen achterdochtig en zenuwachtig 
maakt En nog erger: de deelstaatre
geringen blijven Ietwat onvolwassen kol
leges. Dat de kwaal van het unitansme 
echt diep zit wordt met de dag duidelijker. 
De orden van de vrije beroepen kraken, 
het leger Is een onwerkzame club, de 
grote sportbonden blijven gesloten en 
arrogante cenakels. Wat nog unitair is 
wordt kunstmatig In leven gehouden, 
maar weet dat de doodsstnjd nadert. 
Vandaar dat Vankrunkelsven zegt: „We 
moeten ons met alle Inzet op een nieuwe 
staatshervorming voorbereiden " En In
derdaad, het België dat de consequentie 
van het federalisme niet heeft willen aan
vaarden Is bezig zijn recht van federale 
unie te verbeuren. 

Vankrunkelsven heeft ook het Integrale 
federalisme herbevestigd De gemeente, 
de deelstaat, de Europese Unie; wat op 
een lager bestuursvlak kan, moet ook daar 
gebeuren. De enige bestuursvorm trou
wens die burgers dicht bij het beleid 
brengt en controle op het beleid mogelijk 
maakt Eens deze bestuursvorm als van
zelfsprekend Is aanvaard, zal vlug duidelijk 
worden hoe weinig noodzakelijk tussen-
trap-Belgie is geworden Het debat voor 
een nieuwe staatshervorming moet maar 
eens beginnen 

Maurlts van Liedekerke 



Tele-net-niet-in-Brussel? 
Het ziet er niet naar uit dat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest zal participeren 
in Telenet Vlaanderen. Die vraag was 
vorige week door Sven Gatz voorgelegd 
aan Brussels minister Chabert. Zoals 
dat in dit land gaat, bleek dat deze 
laatste wel enkele studies had laten 
uitvoeren om Brussel mee op de 
informatiesnelweg te helpen. 
Uit een 'voorstudie', beëindigd in 1997, 

bleek zelfs dat een eigen Brussels 
netwerk 'nuttig' zou zijn. 
Chabert lijkt er wel al van overtuigd 
dat het nieuwe Brusselse netwerk best 
kan gerealiseerd worden door 'een 
beroep te doen op 
de privé-sector voor de installatie van 
een breedbandnetwerk'. 
Concrete plannen zijn er hoe dan ook 
nog niet, beweert Chabert. 

Een vriend! 
„Wallonië ligt economisch achterop en heeft Vlaanderen 
nodig om te overleven. Later, bijvoorbeeld over 40 jaar, 
wanneer Wallonië er economisch bovenop is en misschien 
zelfs beter doet dan Vlaanderen dan l<an er gesprolcen 
worden over het splitsen van de sociale zekerheid." 

Charles-Ferdinand Nothomb op een debat tussen de vier 
Waalse partijvoorzitters, opgetelcend door Erie Doncl<ier In 
het Belang van Limburg van 22 januari 1997. 

• D O O R D E W E E K S • 

Het welles-nietes spelletje rond 
getuige X1, inmiddels beter gekend als 
Regina Louf, blijft duren. De heisa zal 
uitdoven naargelang het aantal ge
tuigen en deskundigen uitgeput raakt. 
Gezien zelfs Geert Van Istendael al In 
het radioprogramma 'Voor de dag' 
werd opgevoerd als 'menlnglieblier', 
lijkt ons de reserve al uitgeput 

Het welles-nietes spelletje rond 
Bill Clintons ledenwerving is pas goed 
van start gegaan. In Vlaanderen mocht 
Knistien Hemmerechts in 'De zevende 
dag' al opdraven als 'meninghebster'. 
Nu nog Geert Van Istendael. 

Eén op drie mannen overlijdt 
ten gevolge van het roken. 

Gezien zijn vernieuwingsopera
tie niet overal even fel gesmaakt werd, 
is ook VLD-jongeren-voorzitter Peter 
Reekmans vroegtijdig afgevoerd. 

Het Fenix-project ging de
zelfde weg. 

De Limburgse gedeputeerden 
blijven het mogelijke doen om hun 
wedde te verhogen. 

Slechts één op tien inwoners 
van België wijst alternatieve genees
wijzen resoluut van de hand. 

iviarc Verwilghen wordt ere
doctor aan de Universiteit Gent. 

Het dossier van de moord op 
Loubna Benaïssa verhuist - tegen de 
wil van haar ouders - naar het parket 
van Brussel. 

De omstreden rijtewachtcom-
missaris van Schaarbeek, Johan Demol, 
dient klacht in tegen de Brusselse pro
cureur-generaal Van Oudenhove we
gens een 'leugenachtig en tendentieus 
verslag'. 

Vlaams minister Baldewijns 
overweegt de creatie van 'CSM-el-
landjes' langs de snelwegen. 

VTIVI begint dit jaar met radio. 
Het station ging overigens niet alleen 
lopen met het merendeel der 'Gouden 
Ogen', maar ook met 'Wat zegt u', een 
programma gepresenteerd door Gert 
Verhulst naar een idee van Samson. 

2 

0RDE1 
j ^ l e s is in beweging", zo merlct nagenoeg 
elke waarnemer of politicus op. Ook 
oubollige en corporatieve beroepsorga
nisaties als de Nationale Orde van Ad

vocaten of de Orde van Geneesheren 

krijgen toenemende kritiek te verduren. 
Dergelijke organisaties worden verweten 
niet op de maatschappelijke evoluties in 
te spelen, slechts de belangen van de eigen 
beroepsgroep na te streven of de belangen 
van de andere taalgroep te negeren. 
Dat laatste deed zich voor binnen de 
Nationale Orde van Advocaten. De slui
merende tegenstellingen tussen de 
Vlaamse en Franstalige stafhouders kwa
men aan de oppervlakte toen de Vla
mingen klaagden over de verdeling van 
het budget voor pro-Deo-hulp. De Vla
mingen konden de toenemende scheef
trekkingen in de verdeling van rechts
hulpvergoedingen niet langer aanvaar
den. De Franstalige kaste reageerde bo
vendien alles behalve gepast op de kritiek 
die de Orde naar aanleidmg van de Du-
troux-affaire over zich heen kreeg. 
Een communautarisering én democra
tisering van de Orde drong zich op. 
Recent weigerden de Vlaamse stafhou
ders de begroting van de Belgische Na
tionale Orde goed te keuren. Begin fe
bruari zullen de lokale Orden van Ad

vocaten over de oprichting van een 
Vlaamse Orde beslissen. Het Neder
landse model zal daarbij centraal staan. 
Dat zal de Vlaamse vereniging van Ad

vocaten een meer democratisch karakter 
geven. Justitieminister Stefaan De Clerck 

(CVP) heeft dit "politiek feit" erkend. VU-
kamerlid Geert Bourgeois heeft reeds een 
wetsvoorstel voor de oprichting van een 
Vlaamse Orde ingediend. „Wie had ge
dacht dat er zich een dergelijke rebelse, 
zelfs revulutionaire ontwikkeling zou 

voordoen", zo merkte het kamerlid tij

dens een persconferentie over de de-

federalisering van Justitie op (zie blz..4). 

ORDE 2 
De arts Geert Van Moorter mag van de 
Orde van Geneesheren meer dan twee 
maanden zijn beroep niet meer uitoe
fenen omdat hij sinds jaren om principiële 
redenen zijn lidgeld weigert te betalen. 
Normaliter zijn alle artsen lid van de 
Orde en moeten ze dan ook een bijdrage 
betalen. Voorts waakt de de Orde van 
Geneesheren over de "eer en waardigheid 
van het medisch korps". Daarbij treedt ze 
op als tuchtrechtbank. 
Van Moorter meent dat de Orde een 
corporatistische instelling is die niet de 
belangen van de patiënt, maar slechts de 
eigen voorrechten verdedigt. De arts staat 
niet alleen met zijn kritiek. Ook andere 
"progressieve" geneesheren ijveren voor 
een controle-orgaan dat aan de belangen 
en wensen van alle betrokkenen zoals 
artsen, patiënten, gezondheidswerkers en 
verplegers voldoet. Om zijn eis kracht bij 
te zetten, ondernam Van Moorter een 
ludieke actie waarbij hij bekende Vla
mingen en politici aan een gratis on
derzoek onderwierp. Parlementsleden 
van diverse partijen, zoals VU-kamerlid 
Annetnie Van de Casteele, ondersteunden 
de actie. 

Het weinig democratisch gehalte van de 
Orde van Geneesheren is een oud zeer. In 
De Standaard stond te lezen dat voor
malig minister van Sociale Zaken Philippe 

Busquin (PS) de Orde wilde hervormen 
en democratiseren. „Het ontwerp bleef in 
de lade steken, onder meer omdat Bus
quin de Franstalige artsen uit de Vlaamse 
randgemeenten de kans wou geven zich 
als Franstalige Brusselaar bij de Orde in te 
schrijven." 

't ts nie 

waaaar hé?! 

MANIFEST 
In september 1996 publiceerden vier 
Franstalige intellectuelen, allen verbon
den aan de Université Catholique Louvain 

(UCL), een manifest over de wenselijke 
Franstalige houding tegenover de door de 
Vlamingen geëiste staatshervorming van 
1999. Op vrij amateuristische wijze 
schetsten de professoren de geschiedenis 
van de Vlaamse beweging en de op
eenvolgende staatshervormingen. Zo 
sloegen ze de bal behoorlijk mis wanneer 
ze opmerkten dat de Franstaligen nooit 
op de federalisering aanstuurden en ze 
daarom steeds het onderspit moesten 
delven. Hoe dan ook, de academici willen 
zich deze keer wel degelijk voorbereiden. 
In principe weigeren ze verdere stappen 
in de staatshervorming te zetten. Een 
eventuele uitdieping en verbetering van 
de staatsstructuren zit er wel in. Wat 
daaronder moet worden verstaan is niet 
geheel duidelijk. Alleszins kan er geen 
sprake zijn van een verdere bevoegd
heidsoverdracht naar de gemeenschap
pen of gewesten. Indien de Vlamingen dit 
wel zouden eisen, stellen de professoren 
voor om via een referendum in het Frans
talig landsgedeelte een Waals-Brusselse 
federatie in het leven te roepen. In het 
nieuwe, Franstalige België zouden de Vla
mingen Brussel en de faciliteitengemeen
ten verliezen. 

BUSQUIN 
Naar aanleiding van het manifest ont
stond in Franstalige kringen een debat. 
De reacties, enkele aangepaste stellingen 
en eisen werden in een boek opgenomen. 
Verleden week werd daarover gedeba-
teerd. Philippe Busquin (PS), Louis Mtchel 

(PRL-FDF), Charles-Ferdinand Nothomb 

(PSC) en Jacky Morael (Ecolo) schoven 
aan tafel. Het is bekend dat noch de PRL, 
noch Ecolo over een verdere bevoegd
heidsoverdracht willen praten. Vooral 
over de houding van de PS bleef men in 
het duister tasten. De meningsverschillen 
tussen de Waalse "regionalisten" en de 
"communautaristen" lijken nog steeds 
niet beslecht. 

De enen staan een verdere regionalisering 
en autonomie van het Waals gewest voor, 
de anderen sturen op een Waals-Brussels 
front aan. Tijdens het debat liet Busquin 
uitschijnen de strategie van de commu
nautaristen te onderschrijven. Met Mi
chel en Morael wil hij hoogstens de 
huidige staatsstructuren uitdiepen. Bus
quin verheugde zich, aldus de Franstalig-
Brusselse krant Le Soir, over „de re
gelmatige ontmoetingen tussen verant
woordelijken in Brussel en Wallonië. De 
gezamenlijke Waals-Brusselse strategie 
kan een antwoord bieden op de Vlaamse 
agressiviteit." 

29 januari 1998 



waarde Heer 
Hoofareaacfeur. 

Vriend De Liederkerke, daar dampt mij de koekoek! Vorige week 
las ik in uw in onze kleine kamers zeer gewaardeerd blad dat 'DE 
VOLKSUNIE' op korte termijn op zoek is naar een 'Be-
wegingsverantwoordelijke'. Daarop hebben Ludwina en ik onzen 
Adam aangespoord om naar ene Greet Sels te bellen voor 'de 
toezending van de gedetailleerde functieomschrijving'. Gezien 
Adam toch enkele jaren lid is geweest van de turnclub 'Met de 
benen omhoog nooit spataders' was hij immers de geknipte 

'contactpersoon' tussen u daar in Brussel en de rest van de VU. 
Mijnheer de hoofdschrijver van WIJ, ik moet u zeggen: daar 
gingen mijn tenen van krullen! 'Hoofddoel van de functie' stond 
er. Dan denkt gij toch ook: 'Bewegen, tiens'. Niks van. De 
Liederkerke! „Draagt de missie/visie, doelstellingen van de VU 
uit naar de arrondissementen, afdelingen en zorgt ervoor, samen 
met consulenten, dat deze boodschap methodisch omgezet wordt 
in concrete projecten in zoveel mogelijk steden en gemeenten en 
maakt de VU zo zichtbaar mogelijk voor een breder publiek. (...) 
Is bereid mee te helpen in de uitwerking en ondersteuning van 
actuele standpunten en plotse gebeurtenissen. (...) Is gericht op 
vernieuwing. Heeft een hoge frustratiedrempel. Is in staat tot 

kritische analyse en zelfanalyse. Bereid tot bijscholing." Let
terlijk! 

Ik besef, mijnheer, dat gij geen gemakkelijke tijden doormaakt. 
Maar dat zijn het voor ons, gewone mensen die zich in het zweet 
huns aanschijns moeten werken, ook niet altijd. Gij kunt dus 
inderdaad een bekwamen typ gebruiken. En daarom denk ik dan 
ook dat gij erbij gebaat zoudt zijn, wanneer gij een goed woordje 
doet om onzen Adam over de gefrustreerde drempel te krijgen. 
Ge doet daar de NPC en uzelf geen kwaad mee: mijne zoon heeft 
nooit kunnen stilzitten. 
Steeds bereid te helpen. 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS • 

GEKNOEI 
Dat de federale regering hetHoog Comité 

van Toezicht wil afschaffen, is geweten. 
De enige dienst die de overheidscorruptie 
bestrijdt, wordt daarmee aan banden ge
legd. Het onvoorstelbare amateurisme en 
de absurde improvisatie waarmee de fe
derale regering de feitelijke ontmanteling 
van de dienst nastreeft, tart alle ver
beelding. 
Zo blijft het HCT als dusdanig bestaan, 
maar beschikt de dienst niet langer over 
personeel. Een deel ervan is verhuisd naar 
Ambtenarenzaken, een ander deel vond 
een onderkomen bij Justitie, de rest is 
overgeheveld naar de gerechtelijke politie 
bij de parketten. Wie, wat, waar moet 
ondernemen is geheel onduidelijk. In 
feite zal de gerechtelijke politie bij de 
parketten ophouden te bestaan, want ze 
wordt geïntegreerd in een nog op te 
richten Nationale Politie. Justitieminister 
Stefaan De Clerck wist op vraag van VU-
kamerlid Geert Bourgeois niet te ant
woorden waarmee de "nieuwe" perso
neelsleden van Ambtenarenzaken en Jus
titie zich moeten bezighouden. Wel is 
bekend dat deze werknemers hun hoe
danigheid van officier of agent van de 
gerechtelijke politie kwijtgespeeld zijn. 
Lopende onderzoeken, zoals het KS-on-
derzoek, moesten daardoor stopgezet 
worden. Eventuele nieuwe gerechtelijke 
enquêtes kunnen niet anders dan nietig 
verklaard worden. Overigens zijn de be
treffende personeelsleden "technisch 
werkloos". Dat kost de gemeenschap 
liefst een half miljoen fr. per dag. Deze 
schandalige klucht ging en gaat gepaard 
met een juridisch geknoei van jewelste. 
Eerst vergat de regering de wetteksten 
met betrekking tot het HCT op te heffen. 
Toen dat besef doordrong, diende de 
regering zelf amendementen in. De Raad 
van State merkte daarbij fijntjes op dat de 
regering vergeten was de gemeenschap
pen aan te spreken. Het HCT is immers 
ook bevoegd voor gemeenschappen en 
gewesten. De regering is nu van plan haar 
stommiteiten recht te zetten via een Ko
ninklijk Besluit. De VU-fractie in het 
Vlaams parlement zal een bevoegdheids
conflict inroepen... 

DRUK 
Karel Vinck, de voorzitter van het Vlaams 

Economisch Verbond (VEV) zet de fe
derale regering en de sociale partners 
onder druk. Binnen de zes maanden moe
ten ze een akkoord afsluiten. Vinck eist 
daarbij een gevoelige loonlastverminde
ring. Als dit niet wordt gerealiseerd, moe
ten de regio's onderling akkoord gaan om 
naar eigen inzichten de maatregelen te 
treffen die nodig zijn om een duurzaam 
economisch draagvlak te realiseren. In
dien er daarbij sprake is van slechte wil, 

zo vertelde Vinck aan Gazet Van Ant

werpen, zal dit onvermijdelijk tot een 
nieuwe staatshervorming leiden. 

HOGE BORST 
Waarnemend VU-voorzitter Patrik Van-

krunkelsven werd naar aanleiding van een 
nieuwjaarsreceptie op het koninklijk pa
leis uitgenodigd. De kersverse vader zette 
een hoge borst, nam niet enkel zijn echt
genote, maar ook de boreling mee. Het 
kleintje krijgt borstvoeding. 
Het protocol weigerde echter de toegang 
aan het begerige kind en de zorgzame 
moeder. Het driemanschap trok zich daar 
weinig van aan en wendde zich tot het 
paleis. Om "vervelende" incidenten te 
vermijden, "kregen" moeder en kind een 
aparte kamer, een aparte wieg, een be
hulpzaam kamermeisje en extra bewa
king. Over kinderrechten gesproken. 

Krijgt de 
president Bill

enkoek? 

•fjdens een druk bijgewoonde perslunch luisterden de 
reporters van dienst naar de nieuwjaarsboodschap 

van de VU, 

Het Grote Gelijk 
De partij zal er moeten aan wennen. Als de 
pers bijeengeroepen wordt, worden er 
steevast vragen over de VU-vernieuwings-
operatle afgevuurd. Dat was tijdens de 
nieuwjaarslunch, woensdag 21 januari, 
niet anders. Temeer, daar er diezelfde dag 
een geruchtmakend interview met Bert 
Anciaux in de krant De Morgen was ver
schenen, Anclaux zou gezegd hebben „Ik 
wil de VU niet van vandaag op morgen In 
de steek laten. Dat heeft Iets meer tijd 
nodig." De meesten besloten hieruit dat 
Anclaux de partij op termijn zou verlaten. 
Gevraagd naar een reactie, wees de VU-
senator met een beschuldigende vinger 
naar de journalist die het interview had 
afgenomen. Anciaux nodigde iedereen uit 
het bandje te beluisteren. De betrokken 
redacteur was aanwezig, waarop een wel-
les-nletes spelletje ontstond. Eerst en 
vooral valt Iets uit de vraagstelling af te 
lezen. „Zou de vernieuwing niet gemak
kelijker zijn als Anclaux resoluut overstapt 
naar ID21 en de vu verlaat?" De vraag 
leert ons dat de betrokken krant de ver
nieuwing meer kans op slagen geeft in
dien Anciaux de Vlaams-natlonale biezen 
pakt. Het Is overigens niet de eerste keer 
dat De Morgen daar, al dan niet in bedekte 
termen, op aanstuurt. 
Hoe dan ook, de titel van het betreffende 
stuk luidde „Ik ben en blijf VU'er." Die
zelfde boodschap stond bovendien in het 
weekblad Knack te lezen. Tegelijk wou 

Anciaux aangeven dat het uittekenen van 
nieuwe partijstructuren tijd vraagt. Dat de 
werking van het huldig partijbestel on
voldoende op de maatschappelijke evo
luties is afgestemd, is een analyse die door 
menig politicus wordt gedeeld, maar door 
weinigen wordt toegepast. Alles Is in be
weging, zo geeft nagenoeg elke waar
nemer of politicus toe. Geen enkele partij 
neemt echter het risico om voor ver
kiezingen te bewegen. Heeft de kiezer 
niet het recht om over een nieuw project 
te oordelen? 
Niet onterecht wordt vaak opgemerkt dat 
vernieuwing ook vanuit de partij kan uit
gaan. Mare Verwilgen (VLD) en NorbertDe 
Batselier (SP) menen dat partijen zich 
moeten aanpassen en en hun ideologieën 
moeten herijken. Op dat vlak hoeft de VU 
van anderen geen lessen te leren. De partij 
heeft op haar jongste congres met ver
frissende Ideeën het democratisch ge
halte van de Instellingen opgevijzeld en de 
nodige sociale accenten gelegd. De an
deren wachten af. Neem de SP die de 
discussie over het migrantenstemrecht 
angstvallig uit de weg gaat. Wie had ge
dacht dat democratische Vlaams-natio
nalisten daarover een vooruitstrevend én 
realistisch standpunt zouden Innemen? 
Intussen presteert SP-polltlca Cathy Lin-
dekens het om In een vrije tribune (De 
Morgen) te wijzen op het feit „dat Vlaams-
natlonale denksporen overeenkomstig 

dewelke wordt gepleit voor de bescher
ming of zelfs afscherming van de Vlaamse 
identiteit tegen vreemde cultuurelemen
ten veel navolging vinden," Wil de politica 
verduidelijken welke Vlaams-nationale 
denksporen ze voor ogen heeff? Even 
verder wordt In de bijdrage Vlaams-na-
tionallsme verbonden met extreem
rechtse partijen. Mevrouw Llndekens zou 
moeten weten dat er ook een demo
cratische Vlaams-nationale partij bestaat 
Eerder in haar partij zetelen nogal wat 
"bange blanke mannen", behorend tot de 
vleugel die ook het bestaan van een eigen 
identiteit ontkennen en noodzakelijke de
mocratische- en sociale hervonningen te
genhouden. Zowel tijdens de nieuwjaars-
lunch als een dag later, tijdens een pers
conferentie over de defederallsering van 
Justitie, bood waarnemend voorzitter Pa
trik Vankrunkeisveneen alternatief. De VU 
timmert verder aan de weg van de ver
nieuwing. Vla een alliantie met ID21 zal 
een geloofwaardig politiek project aan de 
kiezer worden aangeboden. Daarbij zullen 
vast en zeker democratische accenten 
gelegd worden. Het confederate denken 
sluit daarbij aan. De verdere autonomie 
van de beide gemeenschappen, uitge
dragen door de gemeenschappen, biedt 
immers een democratische meerwaarde. 
Voor de VU blijft het dan ook een roeping, 
aldus Vankmnkelsven, om de politieke 
agenda te bepalen, te beheersen en te 
beïnvloeden. Voorlopig worden de toe
komstige partners niet bij de standpun
tinname van de partij betrokken. Wanneer 
over de alliantie zal gepraat worden, legt 
de partij haar programma aan de ob
jectieve bondgenoten voor. Vankrunkels-
ven verwacht daarbij weinig problemen. 
Niemand beschikt immers over het Grote 
Celijk. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
„Het ministerie van Landsverdediging, en 
meer bepaald het kwartier te Peutie, werd 
verzocht om op de begrafenis van de heer 
Van der Eist (...) een detachement 
militairen ter beschikking te stellen. 
Volgens de ontvangen bevelen moest dat 
detachement verplicht uit louter 
Nederlandstalige militairen zijn 
samengesteld. (...) in principe maakt het 

niets uit of een erehaag uit Franstalige 
dan wel uit Nederlandstalige militairen is 

samengesteld, omdat zij toch niets hoeven 
te zeggen." Uit een vraag van kamerlid 
Yvon Harmegnies (PS). 
„(...) geen enkel militair detachement 
geleverd, omdat de organisatoren (...) 
zich verzet hebben tegen het feit dat een 
militair detachement de eer zou bewijzen 
aan de vertegenwoordiger van de Koning 
zoals voorzien door het protocol." Uit het 
antwoord van minister Poncelet. 

• WETSTRAAT • 

\ 

l Is de federale regering nog tijdens deze 
legislatuur het gerecht wil hervormen, 

moet ze de steun van de oppositie krijgen. De VU 
legt een eisenbundel op tafel. 

Revolutionair, 
maar niet 

ondenicbeeidig 
Het zit de Rootnsrode meerderheid niet 
mee. Het conflict tussen SP en CVP over 
politieke benoemingen in de magistra
tuur krijgt een staartje. Zo staat de op
richting van de Hoge Raad voor Justitie in 
de steigers. Een dergeHjke raad zou nor-
mahter bevoegd worden voor de op
leiding en vorming van magistraten, voor 
het verlenen van advies over de werking 
van het gerecht én voor de externe con
trole op het gerecht. Deze taken kunnen 
slechts behoorlijk worden uitgevoerd, 
wanneer de Hoge Raad een gedepo
litiseerde structuur krijgt. De meerder
heidspartijen hebben het bijzonder moei
lijk om dit principe te aanvaarden. Ze zijn 
wel van mening dat de Hoge Raad pa
ritair moet samengesteld worden uit 12 

beroepsmagistraten enerzijds en 12 ex
terne deskundigen anderzijds. Maar, de 
12 externen zouden uiteindelijk door de 
Senaat benoemd worden. Dat sluit par
tijpolitieke invloeden geenszins uit. Te
meer daar SP-voorzitter Louis Tobback en 
vooral PS-kamerlid Jean-Claude Eerde

kens zonder verpinken beweren dat alle 
stromingen in de Hoge Raad vertegen
woordigd moeten zijn. Onder "alle stro
mingen" moet een groter gewicht van de 
sociaal-democratische familie in de ma
gistratuur worden verstaan. Samen met 
de Waalse socialisten is Tobback niet van 
plan zijn voornemen op te bergen. Dat zal 
Justitieminister Stefaan De Clerck (CVP) 
geweten hebben. Die wordt zowaar af-
gedreigd. Geconfronteerd met een to-

VU-kamenia Geert Bourgeois verzoent 
het confederate met het Integraal-fe
deralistisch principe. 

renhoge gerechtelijke achterstand, wil De 
Clerck eerstdaags het gerechtelijk per
soneelskader uitbreiden. Tegen de zin van 
Declerck, eist Tobback dat tegelijk de 
Hoge Raad wordt hervormd, lees: "ge-
herpolitiseerd". 

Zijn de Vlaamse meerderheidspartijen 
het over de gerechtelijke hervormingen 
onderling grondig oneens, dan behoeven 
ze bovendien de steun van de oppo
sitiepartijen. De goedkeuring van het 
voor herziening vatbaar verklaarde 
grondwetsartikel 151, dat zowel de op
richting van een Hoge Raad voor Justitie 

Op langere termijn eist de VU de de-
federalisering van Justitie. Dat zeiden 
waarnemend voorzitter Patril< Vankrun-
kelsven en Vlaams parlementslid Johan 
Sauwens Sauwens is tevens voorzitter 
van de Commissie Staatshervorming in 
het Vlaams parlement De vraag rees of hij 
als voorzitter van die commissie per
soonlijke standpunten kan innemen. 
Johan Sauwens. ,,in een ophefma
kende publicatie nam onlangs de voor
zitter van het Vlaams parlement, Norbert 
De Batselier (SP), hoogst persoonlijke 
standpunten over de staatshervorming 
in. Hij heeft daarmee het voorbeeld ge
geven. Overigens gaat het hier om een 
VU-standpunt. Bovendien moeten we re
kening houden met maatschappelijke 
evoluties, vandaag erkent ook de CVP dat 
Justitie op de communautaire agenda 
moet geplaatst worden. Minister-presi
dent Luc Van den Brande heeft zich reeds 
in die zin uitgelaten." 
Je moet volgens de VU ziende blind zijn 
om niet waar te nemn dat justitie een 
communautair geladen probleem vormt. 
Er duiken twee "gerechtelijke culturen" 
op. Over alles en nog wat dat met straf- en 
vervolgingsbeleid te maken heeft, kijken 
de beide gemeenschappen een andere 
richting uit. Zo zijn er de grondige me-

Niet ziende blind 
deren soms al te drastische stappen moe
ten ondernemen Ook over de justitiële 
hervormingen blijven de gemeenschap
pen ruziën Vooral de Franstaligen zijn 
niet uit op een depolitisering van de 
magistratuur. Ook binnen de magistra
tuur zijn de geesten gescheiden De Na
tionale Orde van Advocaten staat op 
springen. Het gerezen conflict heeft dan 
weer te maken met een ander pijnpunt. 
Op tal van justitiële domeinen is een 
scheeftrekking aan de gang, zodat Frans
talige dossiers wel en Nederiandstalige 
dossiers niet behandeld worden Ove
rigens, in nagenoeg alle federale staten is 
het Justitiebeleid gefederaliseerd. 
Waarom hier niet? 

In de Commissie Staatshervorming zal 
Sauwens een voorstel indienen om het 
justitiebeleid naar de gemeenschappen 
over te hevelen. Dat moet in 1999 ter 
sprake komen. Vlaanderen dient in te 
staan voor de algemene structuur en 
organisatie van de rechteriijke macht Ook 
het starfuitvoerings- en vervolgingsbe
leid wordt een bevoegdheid van de ge
meenschappen. 

(evdc) 

Johan Sauwens 

ningsverschlllen over de onbemande ca
mera's en over de toepassing van de wet 
op de tabaksreclame. Voor bouwover
tredingen stelde Vlaanderen specifieke 
straffen in het vooruitzicht. De nationale 
parketten weigerden tot vervolging over 
te gaan en seponeerden de meeste dos
siers Daarom heeft men vanuit Vlaan-

als van een Bevorderings- en Benoemings

college (BBC) toelaat, kan niet zonder een 
tweederde meerderheid in de federale 
Kamer van Volksvertegenwoordigers. De 
VLD heeft al enkele voorwaarden op
gesomd waarover SP-kamerlid Renaat 

Landuyt „eventueel wil praten." VU-
kamerlid en justitiespecialist Geert Bour

geois gooit het over een andere boeg. 
Bourgeois is de confederale belijdenis van 
VLD-voorzitter Guy Verhofstadt niet ver
geten. Hij nodigt hem uit de voorziene 
gerechtelijke hervormingen vanuit de ge
meenschappen door te voeren. Aangezien 
het grondwetsartikel voor herziening vat
baar verklaard is, kunnen nu reeds stap
pen in de richting van de defederalisering 
van Justitie genomen worden. Verlenen 
CVP en VLD daaraan hun goedkeuring, 
dan behoort een Vlaamse tweederde 
meerderheid tot de mogelijkheid. De 
denkpiste mag enigszins revolutionair 
klinken, ze is niet ondenkbeeldig, terwijl 
de invulling ervan hoogst noodzakelijk 
is. 

Geert Bourgeois: ,Justitie moet dichter 

bi] de burger gebracht worden. Als de 

regering het over een Hoge Raad van 

Justitie heeft, voorziet ze niet eens in de 

oprichting van een Nederlandstalige en 

Franstalige afdeling. Bovendien worden 

aan de leden van de Hoge Raad geen eisen 

inzake taalkennis opgelegd. Ik sprak daar

over Jean-Luc Dehaene aan, maar die wil 

van geen wijken weten. Stel u voor, som

mige dames of heren magistraten van de 

Hoge Raad zouden met eens een Ne

derlandstalig dossier kunnen lezen. Ook 

over de richting van de voorziene justttiéle 

hervormingen zijn de gemeenschappen het 

op onoverkomelijke wijze oneens. De 

Franstalige socialisten zullen geen depo

litisering, noch decentralisering aanvaar

den." 

Daartegenover gaat Bourgeois van zowel 
een confederale als een integraal-fede
ralistische visie uit. Een confederale her
vorming vertrekt vanuit de gemeenschap
pen. Deze richten eerst en vooral een 
Nederlandstalige en een Franstalige Hoge 
Raad voor Justitie op. Een Vlaams de
creet kan vervolgens de onafhankelijk
heid van de magistraten waarborgen en 
legt de criteria voor de aanwerving en 
benoeming van deze magistraten op. Op 
het (con)federale niveau kan nog steeds 
worden ingestaan voor de benoemingen 
bij het Hof van Cassatie, waardoor er 
tevens een (con)federale Verenigde Raad 
voor Cassatie wordt opgericht. Tot slot, 
maar niet onbelangrijk, wordt in Vlaan
deren het integraal federalisme toegepast. 
Zo zouden gedecentraliseerde adviesor
ganen toekijken op de objectiviteit van 
magistraten bij lagere rechtbanken. 

(evdc) 
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erwijl de discussie over de illegale 

weekeindhuisjes loopt, wordt op 

het koninklijk domein van Opgrimbie, temidden van 

de bossen en weilanden, naarstig verder gewerkt aan | 

een klooster. Hugo Olaerts trekt met nieuw \ 

materiaal naar de Raad van State, i 

Ter opfrissing van het geheugen: op 14 
december 1994 werd een bouwvergun
ning afgeleverd aan de Limburgse bis
schop voor het op te richten klooster op 
het koninklijk domein Fridheim in Op
grimbie. De plannen gaven aan dat het 
bouwwerk een oppervlakte van 
Iha28a76ca zou beslaan. Daaronder een 
poortgebouw, een multifunctionele 
schuur, een gasten- en familiehuis, een 
onthaalklooster en een slotklooster. Om 
de bouwwerken te realiseren zou meer 
dan 3 ha bos gerooid moeten worden. 
Het parcours dat de aanvraag voor de 
bouwvergunning aflegde had een hoge 
mirakelwaarde. Het Bestuur Ruimtelijke 
Ordening, dat een onderbouwd negatief 
advies had verleend, ziet tot zijn eigen 
verwondering dat daarmee geen rekening 
wordt gehouden. Via een omweg langs de 
CVP'er Theo Kelchtermans, toenmalig 
minister van R.O., blijkt een bouwver
gunning plots mogelijk. Niet iedereen zag 
het zo: Johan Sauwens, als Vlaams mi
nister destijds bevoegd voor o.a. Mo
numenten en Landschappen, zet prompt 
een beschermingsprocedure in voor het 
gebied. Kamerlid Hugo Olaerts stapt, 
naast enkele anderen - hoofdzakelijk 
buurtbewoners, Agalev'ers en VU'ers -
naar de Raad van State om de vergunning 
te laten vernietigen. 

VREEMDE VOGELS 

Daar waren enkele goede redenen voor 
zoals o.a. het ontbreken van een (nood
zakelijk) milieu-effectenrapport (MER). 
Dat was nochtans geen verloren moeite. 
Het gebied grenst aan de vallei van de 
Zypbeek en aan het Kempisch Plateau. 
Onder de fauna nogal zeldzame vogel
soorten zoals de rietgors, de fitis, de 
sprinkhaanrietzanger, de grauwe klau-
wier, de torenvalk, de vralp... Ook land
schappelijk is het gebied erg waardevol 
dankzij een sterk vertakte steilrand met 
vochtige en droge dalen, met de typische 
heidevegetatie,... 

Boudewijn hield - en dat was als 'koning 
van de mensen' toch enigszins merk
waardig - met dit natuurschoon geen 
rekening. Bovendien beperken de leden 
van de orde van de 'Kleine Zusters van 
Betlehem en de Tenhemelopneming van 
Maria', aan wie hij de bouwgrond 
schonk, zich tot gebed en meditatie. De 
nonnen leven als kluizenaressen en wo
nen elk apart in een cel die ze drie keer 
daags verlaten: een keer voor de eu
charistie, twee keer voor gemeenschap
pelijk gebed. De bouwheer, in de figuur 
van bisschop Paul Schruers, argumen
teerde eind 1995 in een interview met dit 
blad als volgt: „Maar begrijpelijk is wel de 

vraag in deze tijd om de natuur zo goed 

mogelijk te beschermen. Toch zijn ook de 

stilte en de contemplatie nu belangrijke 

ecologische waarden en blijkt het dat de 

natuur het best bewaard wordt waar een 

klooster van die aard een zone van stilte 

heeft gewaarborgd. Alleszins zijn de zus

ters erom bekommerd deze inplanting zo 

sober mogelijk te laten gebeuren." 

Hugo Olaerts - die de geloofsovertuiging 
van de orde respecteert - geeft zich echter 
niet gewonnen en heeft inmiddels een 

IS niet verplicht, maar wel aangeraden. De 

bouwvergunning zelf had bovendien een 

zeer gebrekkige motivatie: alles werd uit-

Stilte, 
hier bouwt men! 

aantal nieuwe elementen gevonden die 
kunnen aantonen dat het klooster er 
volstrekt illegaal staat. Hij stapt er op
nieuw mee naar de Raad van State. 
Hugo Olaerts: „De bouwvergunning ver

toont zeer ernstige vormgebreken. Zo is er 

geen verplicht en bindend advies van het 

Instituut voor het Archeologisch Patri

monium. Voorts is er geen advies gevraagd 

aan het Instituut voor Natuurbehoud. Dat 

gelegd in precies elf regels. Daarin staat 

wel dat het klooster in een 'groengebied' 

komt, maar er wordt nergens gezegd of het 

gebied al dan niet hinder zal ondervinden 

van de bouwwerken. Ik wijs er ook op dat 

er zeer nauwlettend op moet worden 

toegezien of datgene wat beschreven staat 

in de 'onwettig' afgeleverde bouwvergun

ning, wel wordt nageleefd. Ik vraag me 

ook af of met de rest van de bouwwerken 

met gewacht moet worden totdat er een 

definitieve uitspraak is. Tot slot wil ik 

nagaan of het domein wel bet uitzon

derlijk 'koninklijk' statuut behoudt nu het 

is overgeërfd." 

De Genkenaar gaat ook op zoek naar de 
politiek verantwoordelijke. Gezien de 
premier moet instaan voor de daden van 
de koning, heeft het kamerHd al 5 schrif
telijke vragen gesteld aan ]ean-Luc De-

haene. Kelchtermans van zijn kant ge
waagt van 'stemmingmakerij', maar wil 
zich op dit ogenblik toch al niet meer 
uitspreken over de wettelijkheid van de 
bouwvergunning. We houden u op de 
hoogte. 

(gv) 

Eigenaars van 
Illegale 
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lic ben geen racist, maar... 
Vorige week donderdag ging in de Frans 
Masereelzaal van het Vlaams parlement de 
voorstelling van 'De eeuwige strijd' door. 
Dat VTM-programma, gepresenteerd door 
Mariene de Wouters heeft tot doel de kijker 
te amuseren met zwart-witdiscussles. De 
aflevering die In het Vlaams parlement be
keken werd, had het migrantenthema als 
ondenwerp. 
Om die aflevering was nogal wat te doen 
geweest. VU-fractlelelder In het Vlaams par
lement Paul Van Grembergen had In een 
persbericht laten weten diep geschokt te 
zijn over de Inhoud en vooral de manier 
waarop de discussie de huiskamer inge
stuurd werd. In WIJ van vorige week ver
klaarde hij het niet aangewezen te vinden 
om over dit thema op een dergelijke manier 
te discussiëren. Zijn eerste oproep - om het 
programma in de commissie Media van het 
Vlaams parlement te bekijken - vond geen 
gehoor. 'Geen censuur' oordeelden zowel 
de CVR de VLD als het Vlaams Blok. De VU'er 
organiseerde dan maar op eigen houtje een 
vrijwillige 'visie' in één van de parlements-
zalen. Op die visie een vijftiental aanwe
zigen. Naast Van Grembergen zelf waren 
ook de parlementsleden Vandenbroeke. Bo-
gaert, Maes, Van DIjck, Undekens (SP), De-
caluwé en Doomst (beiden CVP) aanwezig. 
Voorts enkele parlementaire medewerkers 
en vertegenwoordigers van studiedien
sten. 

GEZOND VERSTAND? 

Wat die te zien kregen was mogelijk niet zo 
schokkend als wat Van Grembergens uit
spraken hadden doen vermoeden. Al ver
diende het debat - voor zover daarvan 

sprake - ook weer niet het stempel 'sereen'. 
Directe aanleiding voor de keuze van het 
onderwerp was een onderwijzer die 'bang 
was racist te worden'. De man in kwestie, 
Marcel, bleek les te geven in een school met 
hoofdzakelijk migrantenkinderen. Door
heen het programma ontpopte hij zich als 
een heuse Jef Cleeren van de basisschool: 
nu eens slaand, dan weer zalvend, maar 
altijd de vnend van iedereen. 'Als de mensen 
hun gezond verstand zouden gebruiken, 
dan was het allemaal zo erg niet' poneerde 
hij ergens Phil Bosmans-gewijs Dat mensen 
met een overschot aan gezond verstand 
beter niet in zo'n programma's optreden, 
was niet bij hem opgekomen. 
Wat volgde was een bijzonder matig debat 
waarin - het dient gezegd - beide partijen 
ongeveer even lang aan het woord kwamen. 
Daarbij was ook niet weg te cijferen dat het 
vooral de migranten waren die zich wisten 
te beheersen. En dat was niet altijd even 
gemakkelijk. Zo moesten ze het onder meer 
opnemen tegen een figuur die werd op
gevoerd als 'islamkenner'. Wat de kijker niet 
wist was dat deze fijnbesnaarde mijnheer 
Joris een nauw medewerker van het Vlaams 
Blok Is. Een niet onbelangrijk detail, zo lijkt 
ons. Ook een parlementair medewerker van 
het Blok was erbij. Een onoplettende kijker 
had ook dat gemist. 'U en uw partij' zei de 
gastvrouw ergens in de loop van haar be
toog. Andersom werd ook Ctiokriweer eens 
opgevoerd. Hij is de organisator van o.a. het 
Pukkelpopfestival, maar figureerde ook al 
op de SP-iijsten. iets wat ons ook al ont
houden werd. Een tiental leden van het 
Vlaams parlement zal overigens over de 
selectie van het publiek een brief naar VIM 
sturen. 

GEZWETS 

Dit is dan ook meteen de grootste kritiek die 
op 'De eeuwige strijd' gegeven kan worden 
er worden karrevrachten gezwets in ver
kocht, zonder dat er ook maar enige vorm 
van duiding in te vinden is. Dat is geen 
goede zaak voor wat men pleegt te om
schrijven als 'het migrantenprobleem' en 
alleen partijen die bij 'het migrantenpro
bleem' baat hebben zullen dit soort gratis, 
maar verdoken reclame, aanmoedigen Nie
mand zal ontkennen dat er problemen zijn 
met de integratie van Turken en Marok
kanen (van anderen werd overigens niet 
gesproken). Anderzijds lijkt het ons ook niet 
zo dat elke islamiet in Vlaanderen zijn schaap 
in de badkuip slacht en het afval maar in de 
tuin van de (autochtone) buren kiepert. Die 
nuance was evenwel volledig afwezig. 
Mariene zocht er kijkcijfergetrouw ook niet 
naar. Ergens vroeg ze aan een meisje met 
hoofddoek - door Marcel goedmoedig om
schreven als 'ê sjalleke' - het volgende 
,,Maar wees nu eens heel eerlijk, kan je 
begrijpen dat mensen daar aanstoot aan 
nemen?". Omdat men dit soort vragen aan 
XI gesteld heeft, staat België al wekenlang 
op zijn kop. Dat migranten ter vermaak van 
goed anderhalf miljoen TV-kijkers en ad
verteerders worden geacht te antwoorden 
op soortgelijke vragen rond, maatschap
pelijk gezien, even belangrijke problemen, 
schijnt men niet erg te vinden. Misschien is 
het toch maar beter dat verstandige men
sen zich over dit soort ontspanning - of 
Informatie? - eens bezinnen. Als het dat is 
wat Van Grembergen bedoelde, dan kunnen 
wij dat slechts toejuichen. 

(gv) 
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W aarom kent onze maatschappij zoveel 

verschuivingen en waarom volgt het politieke 

bedrijf deze bewegingen niet? Is het omdat politieke 

partijen zo'n vastgeroeste instituten geworden zijn, 

gebonden aan de zuil(en) die zij vertegenwoordigen f 

Waarom vindt de VU nu een ongebruikelijke formule 

uit om het politieke landschap in beweging te 

brengen f 

• OPINIE • 

Deze unieke 
formule moet 

toelaten dat 
de vu ten 

volle zichzelf 
kan blijven. 

6 

Ooit trok de VU naar de kiezer met de 
slogan „Iemand moet zijn nek uitsteken". 
Vandaag is die slogan meer dan ooit 
actueel. De VU heeft haar nek uitge
stoken en haar voorzitter Bert Anciaux de 
opdracht gegeven om een onafhankelijke 
vernieuwingsbeweging op te richten die 
zich samen met de VU aan de kiezer kan 
aanbieden als een positief alternatief. 

VERTROUWEN ZOEK 
Het gaat met om een verdoken ver
ruimingsoperatie van de partij, het is geen 
mediashow, geen stunt om nieuwe kiezers 
te winnen. Het is een oprechte poging om 
een fundamenteel antwoord te bieden op 
de impasse waarin dit land zich bevindt. 
Het is een poging om de positieve krach
ten, die zich niet neerleggen bij het status 
quo, te bundelen. Het is een opdracht die 
de VU gegeven heeft vanuit de over
tuiging dat er een einde moet gemaakt 
worden aan de diepe vertrouwenscrisis 
van de bevolking in de democratische 
instellingen. 

Sociologisch onderzoek bij deelnemers 
aan de Witte mars en militanten van de 
witte beweging heeft uitgewezen dat 85% 
van de ondervraagden geen vertrouwen 
heeft in politieke partijen, 76% het ge
recht wantrouwt, 75% de regering, 41% 
heeft geen vertrouwen in de admini
stratie, zelfs banken, pers en kerk krijgen 

een negatieve score. Enkel het onderwijs 
en de koning worden positief geëva
lueerd. Uiteraard gaat het om een steek
proef, en dan nog wel bij mensen die op 
straat gekomen zijn om hun ongenoegen 
te uiten. Maar de cijfers zijn dermate 
schokkend dat ze niet zomaar opzij kun
nen geschoven worden. Bovendien heb
ben andere studies, waarbij steekproeven 

potentieel heeft. Mensen die sympathie 
hebben voor de partij, maar net niet 

a genoeg overtuigd zijn om er ook hun stem 

~ aan te geven. 

UNIEKE FORMULE 
Waarom lokt dit experiment bij sommigen 

kritiek en wantrouwen mtf Een expe
riment met risico's, inderdaad. Politieke 
waarnemers en journalisten kunnen er 
geen weg mee en proberen het dan maar 
in de klassieke hokjes van de partij
verruiming te stoppen. Politieke tegen
strevers trachten hun machtspositie veihg 

Ja, iemand moet 
zijn nek uitsteken! 

werden genomen uit de hele bevolking, 
deze trend bevestigd. In de gegeven om
standigheden verder doen alsof er niets 
aan de hand is getuigt van weinig zorg 
voor onze democratie en van weinig 
respect voor de problemen die de mensen 
bezighouden. 

Kon de VU als partij alleen het tij dan niet 

keren? Moest Bert Anciaux zo nodig een 

stap opzij zetten en een nieuwe beweging 

opstarten? 

De VU heeft inderdaad een goed pro
gramma en beschikt over hard werkende 
mandatarissen die hun dossiers kennen. 
In de peilingen zit de partij zelfs lichtjes in 
de lift. Bovendien blijkt uit diezelfde 
peilingen dat de VU een groot kies-

In het kader van de versterking van haar party organisatie is 

DE VOLKSUNIE 
op korte termen op zoek naar (m/v): 

Bewegingsverantwoordelijke 
contactpersoon tussen het VU-paitijsecretariaat en 

de VU-arrondissementen en afdelingen 

Informatiebeheerder 
verantwoordelijke voor het documentatie- en informatiebeheer 

van de VU-Studiedienst / VNS vzw 

Administratieve draaischijf 
voor het secretariaat van de VU-studiedienst 

Bent n geïnteresseerd? 
Stuur dan zo snel mogelijk, en zeker voor dinsdag 10 februari e.k, uw 

schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae én 
uw motivatie, naar Laurens Appeltans - algemeen secretaris VU. 

Voor aanvullende informatie: 
Voor toezending van de gedetailleerde functieomschrijving van de 

open vacature(s) kan u contact opnemen met Greet Sels 
op het nummer (02) 219 49 30. 

Volksunie, Barrikadenplein 12 te 1000 BrusseL 
Tel. (02) 219 49 30 - Fax (02) 217 35 10 

te stellen door het te ridiculiseren. VU-
militanten voelen zich verweesd omdat 
hun voorzitter het voortouw neemt in een 
nieuwe politieke beweging. Allemaal hin
dernissen die te voorzien waren, maar die 
moeten genomen worden willen we een 
fundamentele verandering in dit land 
bekomen. Precies het grote aantal mensen 
met sympathie voor de VU moet ver
trouwen geven over de slaagkansen van 
dit project. Men verwacht misschien net 
van de VU dat ze haar nek uitsteekt 
zonder haar eigen principes te verloo
chenen. 

Deze unieke formule moet toelaten dat de 
VU ten volle zichzelf kan blijven: een 
Vlaams-nationale partij met een even
wichtig en vernieuwend maatschappelijk 
programma, terwijl ze tegelijk de ver
antwoordelijkheid opneemt voor heel het 
volk, voor iedereen die bezorgd is over 
onze democratie. Door een democra
tische vernieuwingsbeweging, ID21, de 
kans te geven zich onder impuls van haar 
voorzitter te vormen. 
Nu al is duidelijk dat ID21 vanuit een 
democratische invalshoek tot besluiten 
komt die gedeeltelijk geHjklopend en 
sterk aanvullend zijn bij het VU-project. 
Een toekomstige samenwerking tussen 
die twee kan een geloofwaardig, positief 
alternatief zijn. Een alternatief dat het 
verloren vertrouwen stukje bij beetje kan 
herstellen. 

Maar ID21 is nauwelijks twee maanden 
jong en dus nog onvolgroeid en kwets
baar. Een bundeling van positieve krach
ten is niet van vandaag op morgen vol
dragen. Zeker niet een beweging die van 
onderuit moet worden opgebouwd in 
dialoog en met de betrokkenheid van vele 
gewone mensen. De essentie van ID21 is 
immers niet zoveel mogelijk BV's ver
zamelen voor het palmares. De echte 
uitdaging voor ID21 is politiek opnieuw 
bij de mensen brengen. Dit kan samen 

met de VU die de knappe stap heeft gezet 
om zo'n broodnodige operatie mogelijk 
te maken. 

Om de politieke storm te doorstaan die 
aangewakkerd wordt door diegenen die 
verknocht zijn aan de macht, zal er nood 
zijn aan dialoog, ook met de VU. Er zal 
regelmatig een stand van zaken moeten 
opgemaakt worden, goed wetende dat 
het telkens om een momentopname gaat. 
Oordelen kan men pas als het kind ge
boren is en zelfs dan is er nog het 
permanente groei- en ontwikkelingspro
ces. 

WAAR STAAN WE? 
Een aantal groepen en bewegingen en 
honderden individuelen hebben hun 
steun toegezegd aan het project. Een 
aantal onder hen werkt actief mee aan de 
uitbouw van de beweging. 
Die mensen hebben een basisplatform 
uitgewerkt. Een basisplatform dat het 
herstel van het vertrouwen en de be
trokkenheid van de bevolking bij de be
sluitvorming centraal stelt. De vertegen
woordigende democratie moet aangevuld 
worden met vormen van directe demo
cratie, zoals het referendum. 
Tegelijk wil ID21 ervoor zorgen dat men
sen in hun basisrechten hersteld worden. 
Zo wil ID21 een laboratorium zijn dat 
ideeën aanreikt om die rechten opnieuw 
ten volle in te vullen op belangrijke 
maatschappelijke terreinen. Hoe kan het 
recht op dienstverlening beter verzekerd 
worden? Wat met het recht op recht, 
recht op arbeid, onderwijs of een gezonde 
leefomgeving, recht op veiligheid en een 
menswaardig bestaan, en het recht op 
identiteit? Allemaal zaken die vanzelf
sprekend lijken, maar die vandaag in het 
beleid niet prioritair zijn. 
Gesprekken met deskundigen en geën
gageerde mensen rond deze thema's zijn 
opgestart. Nieuwe ideeën voor de 21ste 
eeuw moeten uit deze laboratoria ko
men. 

Tegelijk zal ID 21 de baan opgaan om het 
maatschappelijk debat te voeren, om te 
dialogeren met de mensen en de band met 
organisaties opnieuw aan te halen. Om 
mensen ook op hun verantwoordelijk
heid te wijzen. We willen ze geen excuses 
meer geven om aan de kant te blijven 
staan roepen. 

Samen met de VU zal er gewerkt worden 
aan het herstel van vertrouwen en aan een 
alternatief voor de arrogantie van de 
macht. 

Els van Weert 

<^ Wie meer informatie wil over ID 21 

kan een seintje geven op 

02/501.72.48. Of schrijven naar Bert 

Anciaux, Huis van de parlements

leden, bureau 3117,1009 Brussel. 
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H et was beloofd: deze week brengt WIJ u de 

twee kandidaten die het tegen elkaar 

zullen opnemen in de strijd voor het VUJO-

voorzitterschap. Ze heten Jan Brocatus en Kristin De 

Winter. OfVUJO 'Juffrouw' dan wel 'Mijnheer' 

tegen de voorzitter moet gaan zeggen, is volgende 

week geweten. 

Op zaterdag 31 januari a.s. beslissen de 
TU-jongeren wie hen naar het jaar 2000 
zal leiden. Ze kiezen dan niet alleen een 
nieuwe voorzitter, maar ook een nieuw 
Dagelijks Bestuur (DB). Vandaag stellen 
we de kandidaat-voorzitters aan u voor. 

X1 

Als eerste laten we Jan Brocatus op u los. 
Deze 28-jarige licentiaat Politieke en So
ciale Wetenschappen heeft zijn eerste 
VUJO-sporen al verdiend in het afscheid
nemende DB van VUJO. Jan is één van de 
drijvende krachten binnen de Leuvense 
VUJO, alsook van het Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel (VCLD). 
Met een volledig programma wenst hij 
niet op te draven. Daarvoor verwijst hij 
naar de congres- en visieteksten, waarvan 
de verdere concretisering een taak is van 
het gehele DB. Hij wil wel de opdracht 
die hij weggelegd ziet voor het VUJO-DB 
samenvatten in enkele woorden: 
„Verdieping: VUJO moet blijven hameren 

op het radicaal pacifisme, het migran

tenstemrecht, samenlevingscontracten, 

het Europa van Volkeren en Regio's, een 

genuanceerde aanpak van de drugspro

blematiek... 

Verbreding: een nieuwe ploeg brengt 

nieuwe ideeën. Een gevarieerde ploeg ga

randeert een uitbreiding van het assor

timent slakken waarop we zout kunnen 

leggen. Vlaamsen jong... weet jewel? 

Versterking: heel wat jongeren in Vlaan

deren zijn politiek bewust. Het is een 

kwestie van ze aan te spreken. Zonder ons 

vast te pinnen op streefgetallen mag het 

aantal Jonge Leeuwen gerust groeien. 

Vernieuwing: VUJO moet zijn actieve 

voortrekkersrol in de hele vernieuwings

beweging voluit en vrijuit blijven spelen. 

Politiek Vlaanderen snakt naar nieuwe 

impulsen en VUJO heeft al bewezen dat 

het daarin als laboratorium een taak kan 

vervullen." 

„Een voorzitter speelt in dit alles de rol 

van coach" voegt Jan daar nog aan toe. 
„In de eerste plaats moet hij motiveren. 

Daarnaast dient hij te communiceren met 

de eigen VUJO-basis, de VU en de Vlaamse 

samenleving. Hij dient ook het politiek 

inhoudelijke werk te coördineren. Wan

neer ik even de kandidatenlijst overloop, 

ben ik ervan overtuigd dat het toekomstig 

DB over de nodige dynamiek beschikt om 

een vlotte start te nemen. Ik zou wat trots 

zijn om zo'n ploeg naar 2000 te mogen 

aanvoeren." 

Jan mag dan al de ambitie koesteren om 
de Jonge Leeuwen naar de volgende eeuw 
te loodsen, hij zal dan eerst de klip Kristin 

De Winter moeten omzeilen. Deze dame 
is immers ook kandidaat voor een functie 

De keuze voor 
de Jonge kiezer 

Jan Brocatus: „Een VUJO-voorzitter 
moet een goede coach zijn. Hij moet 
motiveren, communiceren en coördi
neren. " 

van bekwame gids. Kristin (29) is al jaren 
één van de meest actieve leden van VDJO 
Halle-Vilvoorde en bekleedde in het vo
rige DB de functie van Internationaal 
Secretaris. Ze was bijna een jaar actief op 
het kabinet van gewezen staatssecretaris 
Vic Anciaux en werkt nu deeltijds bij de 
Universiteit Gent en in het onderwijs. Iets 
wat ze voor haar kabinetsperiode ove
rigens ook al deed. 

Welke de vereisten zijn voor een goed 
werkende VUJO, vertelt ze graag zelf; 
„De ideeën hebben we. Visie op een 
eigentijdse democratie, integraal-federa-
lisme en een Europa van Volkeren en 
Regio's, meer vrijheid voor ons volk en de 
leden ervan maar steeds in onderlinge 
solidariteit en in solidariteit met andere 
volkeren. Tot slot moet VUJO streven 
naar gerechtvaardigde aandacht voor jon
geren, hun problemen en hun ideeën. 
Wat hebben we nog nodig? Een algemeen 
voorzitter, die tevens in de VU-partijraad 
zit. Die voorzitter, in samenwerking met 
de DB-leden, moet 

- VUJO draaiende houden onder het 
verwachte nieuwe decreet landelijk 
jeugdwerk; 

- ervaring hebben met de werking van 
VUJO en VU en die overbrengen op een 
gemotiveerde nieuwe DB-ploeg; 

- het nieuwe DB coördineren; 

- instaan voor de onmisbare voortdu
rende en weldoende invloed van een 
enthousiast VUJO op de vernieuwing van 
de partijpolitiek. We willen de VU verder 
verjongen. Het vernieuwingsproject 
iD21 van Bert Anciaux verdient alle 

Kristin De Winter: „Een VUJO-voor
zitter moet de VU verder verjongen. De 
behoudsgezinde kracliten in de sa
menleving moeten onder drulc gezet 
worden." 

steun. De openingen die geforceerd zijn 
naar andere actoren in het politieke land
schap mogen niet zonder meer gesloten 
worden. De behoudsgezinde krachten in 
de samenleving moeten door jongeren 
blijvend onder druk worden gezet; 

- de VU het voorbeeld geven inzake 
decumul, macht en informatie in VUJO 
decentraliseren, zich maximaal onafhan
kelijk opstellen tegenover de VU en tijd 
vrijmaken door niet zelf in het partij
bestuur te zetelen; 

- zich er extra op toeleggen om de con
tacten met de VUJO-arrondissementen 
en -kernen te onderhouden of te ver
beteren. Het oprichten van nieuwe ker
nen is ook één van de taken; 

- het VUJO-gezicht zijn. De voorzitter is 
woordvoerder en doet er alles aan om de 
organisatie en de ideeën bekend te maken 
aan de buitenwereld. 

Hiervoor ben ik kandidaat. Dat ik de 
'geknipte man' ben, kan ik moeilijk be
weren. Maar mag het ook eens wat 'Girl 
Power' zijn? Mét herseninhoud wel te 
verstaan. Een stem verdient een kan
didaat toch in de eerste plaats om in
houdelijke kwaliteiten?' 

De regionale vu-krant 

1 miljoen 
voor origineel 

Brussel
denkwerk 

Wie tegen eind volgend jaar een wetenschappelijk 
onderbouwd, origineel denkwerk kan schrijven over 
wat en hoe het met Brussel morgen en overmorgen 
moet, kan daamnee liefst 1 miljoen fr. verdienen 
Tenminste als de jury van de vierde En)fel Van De 
Cuclitprijs zijn of haar intellectuele prestatie wil 
bekronen De Stichting Emiel Van De Gucht, een 
onafhankelijke Vlaamse en pluralistische groep, 
hoopt dat deze vierde prijs minstens even succesvol 
en ophefmakend zal zijn als de voorgaande editie 
toen de Proeve van Vlaamse Grondwet van enkele 
jonge Vlaamse juristen werd gelauwerd 

Mogelijke kandidaten krijgen dit keer als thema 
Vlaanderen: hoeksteen Brussel van de 21ste eeuw. 
Bij het vastleggen van die opdracht werd uitgegaan 
van de vaststelling dat het nu bestaande Brussel-
model zwaar tekort schiet tegenover de Vlamingen. 
De Vlaamse aanwezigheid In de hoofdstad wordt 
Inerdaad steeds meer teruggedrongen in het ver
domhoekje van „een beschermende minderheid", 
terwijl het eens zo fel geprezen pacificatiemodel 
steeds meer In vraag wordt gesteld. 

De deelnemers zijn Intellectueel en wetenschap
pelijk volkomen vrij in hun aanpak. Wel wordt van hen 
verwacht dat zö uitgaan van enkele vooropstelllngen 
zoals de staatkundige tweeledigheid, de „Brusselse" 
verworvenheden vervat In de Proeve van Vlaamse 
Grondwet, het behoud van Brussel als hoofdstad van 
Vlaanderen. Bovendien wordt gevraagd enkele op
gegeven thema's zeker te behandelen 

=* Info: Stichting Emiel Van de Gucht, Brand Whit-
locMaan 139 te 1200Brussel. Tel. 02/734.65.75. 

<^ Volgende week: de winnaar! 1 
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Vlaams verzet tegen 
ongewenst bezoek 

in Vlaamse gemeente 
„Ik ben hier geboren en ik zeg u dat u 
hier niet welkom bent." Dat was het 
„zonder-omwegen" antwoord van VU-
provincieraadslid Richard Peeters aan 
enkele PRL-FDF'ers die vorige week 
het gemeentehuls van de Vlaamse fa
ciliteitengemeente Wezembeek-Op-
pem wilden bezetten. Volgens hen was 
Wezembeek-Oppem in België en waren 
ook zij dus in die Vlaamse gemeente 
welkom. 
Vlamingenhater Maingain van het FDF 
en zijn PRL-vrienden wilden van deze 
gedwongen Vlaamse gastvrijheid mis
bruik maken om hun verzet tegen de 
faciliteiten-brieven van Vlaams minis
ter Peeters te organiseren. Ze werden 
er evenwel opgewacht door een flinke 
groep Volksunie-parlementsleden on
der leiding van Paul Van Crembergen, 
fractieleider in het Vlaams parlement. 
Een lange en zelfs rustige babbel met 

de franskiljonse tweetalige burge
meester van deze Vlaamse gemeente, 
die gastheer speelde voor dit onge
wenst bezoek, bracht natuurlijk geen 
soelaas. 
De vu-parlementsleden gingen dan 
maar zelf een tijdlang het armtierige 
zaaltje bezetten waar het Franstalige 
verzet wilde onderduiken. Intussen 
was ook de trek- en krijsploeg van het 
Vlaams Blok opgedoken zodat extra 
rijkswacht nodig bleek te zijn. Het was 
wel al middag voordat de ordediensten 
er in slaagden de Franse invasie in het 
Vlaamse vergaderlokaal binnen de 
loodsen. 
In een mededeling eist de VU van de 
Vlaamse regering als geheel uitdruk
kelijke steun voor de inspanningen van 
minister Peeters om eindelijk van de 
faciliteiten echte faciliteiten te ma
ken. 

De Volksunie 
op televisie 

Dinsdag 10 februari ^98 
'̂Minder België - Méér democratie'' 

TVl, 23u.20 - na het laatavondjournaal 

OOST-VLAANDEREN 
vr. 30 Jan. GAVERE : Nieuwjaars

receptie voor alle leden, vrienden en fa
milie. Om I9u. in 'tOud-Asper, Kapellestraat 
21. Gastspreker: Paul Van Crembergen. 
Rond 20U.30: Kaasavond. Inschrijven (350 
fr.. -I8j. 175 fr.) bij bestuursleden. Org.: VU-
Groot-Cavere. 

Za. 7 feö. lAARNE: Nieuwjaarsre
ceptie voor leden en sympathisanten. Om 
I9u. in café De Zwaluw, Lepelstraat 22 te 
Laame. Gastspreker: Etienne Van Vaeren-
bergh over,,Taaitoestanden In Vlaams-Bra-
bant en Brussel". Aansluitend: etentje met 
voorinschrijving (400 fr.) bij Frank Van Im-
schoot, 09/369.50.45. org.: VU-Laame-Kat-
ken. 

Za. 7 feb. ZELE: Bezoek aan Vlaams 
Parlement (voormiddag) en brouwerij Belle 
Vue (namiddag). Vertrek om 9u.30 aan lo
kaal Pallieter. Deelname: 200 fr. inschrijven 
bij Aimé Van Avermaet (052/45.08.94) of 
Koen Callaert (052/45.26.00). Org.: VU-
Zele. 

Za. 14 feb. MELLE: Vatentfjntjesbal 
in aanwezigheid van Bert Anciaux. in de 
Parochiezaal, Kloosterstraat. Melle-Cen-
trum. Deuren 20u.30. Aanvang 21u. Mu
ziek: La Squadra. inkom 150 fr, wk 100 fr. 
(kaarten op tel. 09/252.30.23). Org.: VU-
Melle. 

Za. 14 feb. SiNT-DENIJS-WEST-
REM: Jaarlijks vriendenmaal. Om I9u.30 in 
Clldenhuls. Gastspreker is Nelly Maes, in
schrijving 550 fr (aperitief, warme been-
hesp, groenten + fruit, koffie/gebak) bij 
Anne De Keuckeleire (09/222.91.83). Org.: 
VU-Sint-Denijs-Westrem/Afsnee. 

Dl. 17 feb. NINOVE: WVC-Ninove 
vergadert om 14u.30 in zaal De Pallieter, 
Smid Lambrechtstraat te Outer. Onder
werp: Het leven in de ast. 

WO. 18 feb. OUDENAARDE: Voor-
drachtavond over de Vlaamse aanwezig
heid te Brussel door Sven Catz. Om I9u.45 
in Taverne-zaal „Stad Gent", Stationsstraat 
68. Toegang gratis. Org.: FW-nationaal, 
09/223.38.83. 

2a. 28 feb. NEVELE: Gents cabaret 
..Moereloere" treedt op in de gemeen
tezaal te Hansbeke met „Ester glen belet", 
om 20u. Deunen I9u. Toegang 250 fr., wk 
200 fr Kaarten en reservaties bij Annelies 
Roelens, rek. nr. 442-1515811-22 met ver
melding Moereloere, en aantal plaatsen. 
Org.: Vlamse Kring Groot-Nevele. 

WEST-VLAANDEREN 

vrij. 30 |an. IZECEM: vu-Nieuw 
jaarsreceptie. Om 20u. in zaal Ter Marel, 
Abelestraat. Sprekers: Jean-Marie Bogaert, 
Piet Seynaeve en Kurt Himpe Org.: vu-
izegem. 

Za. 31 Jan. IZECEM: „Het veriiaal 
van Meneer Sommer". Eenakter door Bart 
Cafmeyer Toegangsprijs300fr, -i-3-pas250 
fr., VSVK-abo 150 fr Org;: VSVK met steun 
van Min. v.d. Vlaamse Gemeenschap. 

ZO. 1 feb. IZECEM: Zilverbergwan
deling o.l.v. Gilbert en Roger Coghe-Gunst. 
Samenkomst om 13U.30 in het Vlaams Huis. 
Org;: Wandelclub Vlaams Huis. 

Zo. 1 feb. BRUGGE: Feestmaaltijd in 
Ontmoetingscentrum De Gulden Spoor 't 
Zand 22. Om I2u. aperitief, I3u.feestmenu. 
Deelname: 995 fr p.p., dranken inbegre

pen. Inschrijven is vereist, het aantal plaat
sen is beperkt (050/S4.30.82). Org.:lnfor-
mativa vzw. 

Ma. 2 feb. IZECEM: van beeld
houwwerk tot assemblagekunst {2de deel). 
Cursus door lic. Stef Van Bellingen. Om 20u. 
in de Plantijnzaal van de Stadsbibliotheek. 
Org.: VSVK. 

WO. 4 feb. ROESELARE: VClub voor 
kinderen. Het maken van klankenmobiel. 
Van 13U.30 tot 16u. in zaal 't Laag Plafond, 
Caaipersstraat 2. Org.; Vlanajo. 

Do. 5 feb. IZECEM: Voor een nieuw 
groeimodel in Vlaanderen, door prof. Her
man Daems (KUL); kabinetschef van de 
Vlaamse minister voor Economie. Om 20u. 
in de Bar van de Stedelijke Academie voor 
Muziek en Woord, Kruisstraat 15. Toegang 
80 fr abo's gratis. Org.: VSVK. 

DO. 5 feb. ZWEVECEM: Prof. Ludo 
Abicht over ,,Een filosofische kijk op een 
multi-cultureel Europa". Om 20u. in Kre
dietbank, Leiestraat 21. Inkom 300 fr, stu
denten 100 fr. Org;: Hendrik Brugmanskring 
Kortrijk. 

Dl .10 feb. lEPER: Voordracht-
avond over de Vlaamse aanwezigheid te 
Brussel door Sven Catz. Om I9u.45 in Ta
verne-zaal Den Olifant, Diksmuidsestraat 
44. Toegang gratis. Org.: FVV-nationaal, 
09/223.38.83. 

Wo. 11 feb. IZECEM: V-club voor 
kinderen. Rare Snuiter. Van 13u.30tot 16u. 
in De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. 
Deelname lOOfr. Org.: vianajo. 

DO. 12 feb. IZECEM: Slaapstoor
nissen, door ingrid Scherrens. Om 20u. In De 
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.: 
FW-lzegem. 

Dl. 17 feb. IZECEM: Water zegen 
en vloek. Door Michel Capoen. Om 15u. in 
De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.: 
VWG-lzegem. 

WO. 18 feb. KORTRIJK: Bert An
ciaux over „De nood aan een positieve 
vernieuwing in Vlaanderen ". Om 20u. in het 
groot auditorium van de KULAK (Univer
siteit), E. Sabbelaan. Org.: VUJO en VU. 

WO. 18 feb. ROESELARE: V-Club 
voor kinderen. Instrumenten maken. Van 
13U.30 tot 16u. in zaal 't Laag Plafond, 
Caaipersstraat 2. Org.: Vlanajo. 

Vr. 20 feb. WEVELCEM: Ledenfeest 
van VU-Wevelgem-Gullegem-Moorsele. Om 
20u. in zaal De Gouden Fazent, Grote Markt 
18 te Wevelgem. Gastspreker Geert Bour
geois spreekt over Dutroux, Bourteten de 
noodzakelijke hervormingen van het ge
recht. Inkom: 50 fr Inkom met receptie: 
250 fr. Graag inschrijven bü Godelieve Ver-
venne (056/41.17.19). 

Ma. 23 feb. IZECEM: Theaterva
kantie voor meisjes en jongens van 12 tot 
16J. Van 23 tot 27/2 in het JOC, Krekelstraat 
167 te izegem. Deelname: 2.300 fr Deel
name beperkt tot 15 deelnemers. Org.; 
Jeugddienst Vlanajo izegem. 

Ma. 23 feb. ROESELARE: Crea-Ac-
tief kamp Bekegem van 23 tot 27/ 2, voor 
kinderen van 3 tot 6j. Deelname: 2.500 fr. 
Info en org. Jeugddienst Vlanajo Roese-
lare. 

WO. 4 maart IZECEM: V club voor 
kinderen. Circus. Van 13u.30 tot 16u. in De 
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Deel
name 100 fr Org.; Vlanajo. 

WO. 11 maart ROESELARE: V-Club 
voor kinderen. Smulfestijn. Van 13u.30 tot 
I6u. in zaal 't Laag Plafond, Caaipersstraat 
2. Deelname 150 frOrg.: Vlanajo. 

Vr. 13 maart BiSSECEM: Varken 
aan 't spit. Tradtioneel feest voor VU-leden 
en -sympathisanten in het Ontmoetings
centrum „De Neerbeek" (vlakbij station BIs-
segem). inschrijven bij A. Vlieghe (35.08.75) 
. Org.: Vlaamse Vriendenkring Bissegem. 

Wo. 18 maart IZECEM: V-ciub voor 
kinderen. Vlieger Van 13U.30 tot 16u. in De 
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Deel
name 100 fr. Org.: Vlanajo. 

Dl. 24 maart KORTRIJK: Europees 
regionaal beleid en Zuid-West-Vlaanderen. 
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Voordracht door prof. dr. Wlm Vanhaver-
beke (Universiteit Maastricht). Om 20u. in 
KB, Leiestraat 21. inkom 300 fr, studenten 
100 fr Org;: Hendrik Brugmans Kring Kort
rijk. 

WO. 25 maart ROESELARE: V ciub 
voor kinderen. Paasgala. Van I3u.30 tot 
I6u. in zaal 't Laag Plafond, Gaalpersstraat 
2. Deelname 150 fr. Org.: Vlanajo. 

VLAAMS-BRABANT 
Do. 29 Jan. KAPELLE O/D BOS: 

Nieuwjaarsreceptie met gelegenheidstoe
spraak door sven Gatz. Muziek door blok
fluitenensemble ,,4-klank" o.l.v. jan Van 
Baelen. Om 20u. in CC De Oude Pastorij, 
Kerkstraat 24 te Nieuwenrode. Org.: VU-
Kapelle-op-den-Bos. 

Vr. 30 Jan. DILBEEK: ArrRaad Halle
vilvoorde. Om 20u.. in het arr secretariaat 
(iste verdiep.), Ninoofsestwg 230. Agenda: 
goedkeurig verslag, Volksnatlonalisme in de 
affiche (tentoonstelling), vernieuwingspro
ject ID 21; nadien nieuwjaarsreceptie. 

Za. S1 Jan. OVERUSE: Spaghetti-
festijn. Vanaf 17u. in de Parochiezaal Ter 
Yse, Stationsstraat 7. Org.: VU-Overijse. 

zo. 1 feu. BRUSSEL: Pannenkoe
kennamiddag. Van 14 tot I8u. in gemeen
schapscentrum De Markten, Oude Graan
markt 5 te 1000 Brussel. Org.: vu-Brussel-
Stad. 

Ma. 2 feb. DILBEEK: Bernard Van 
Causenbroeck spreekt over „Herman Vos" 
t.g.v. de Algemene vergadering van FVK-B-
Rodenbachfonds. Om 20u. in het Geer, Ni-
noofsesteenweg 230 

Vr. 6 feb. GRIMBERGEN: Nieuw
jaarsreceptie van VU-Groot-Grimbergen. 
Met een Brussels moment, voordracht door 
Sven Gatz. Om 20u. in het bovenzaaltje van 
het Fenikshof te Grimbergen. 

Za. 7 feu. HERENT: Dankfeest n.a.v. 
30 jaar Leuven-Vlaams. Vanaf 20u.30 in het 
Gemeentelijk Sport- en Ontspanningscen
trum, Warotzaal te Winksele. Het Minte-
norkest speelt ten dans. Kaarten (100 fr 
wk.) bij Joris Van Lent (016/22.96.42 - fax 
016/22.66.93) of Nadine Veulemans 
(016/49.00.48). Org.: VU-Herent. 

Zo. 8 feb. HOEILAART: vu-etentje 
'98. In de Breugelzaal van het Llndenhof. 
Seniormenu aan 600 fr.; juniormenu aan 
350 fr Inschrijving en info (aanvang?) bij 
Luc en Mleke Menu-De Brabander 
(657.21.52). Org.: VU-Hoeitaart. 

Do. 19 feb. NEDER-OVER-KEEM-
BEEK: Sven Catz over „De Brusselse si
tuatie". Om 20u. In zaal Forum, Familia. 
Frans Vekemansstraat 131. org.: VU-Heem-
beek/Mutsaard/Haren. 

Vr. 20 feb. BRUSSEL: Vossen zingen 
Voöskens. Speciale zangavond met een 
,,VOS-Llekesboek". Om 20u.30 in Chalet 
Normand, Normandléstraat 1 te Molen
beek. Inschrijven (350 fr) bij Marle-Lou 
Bracke (428.32.25), Jacob Bernaerts 
(248.55.97) of Hugo Van HemeIryck 
(269.03.73). 

WO. 4 maart VILVOORDE: voor
drachtavond over de Vlaamse aanwezig
heid te Brussel door Sven Gatz. Om 19u.45 
in Taverne-zaal ,,De Met", Grote Markt 7. 
Toegang gratis. Org.; FW-nationaal, 
09/223.38.83. 

LIMBURG 
WO. 11 feb. HASSELT: Gespreks-

avond met prof Eric Ponette over de split
sing van de sociale zekerheid en over fiscale 
autonomie. In 'Hotel Schoofs', stationsplein 
7, 3500 Hasselt. Aanvang 20u., toegang 
gratis. Org.:VVB-Hasselt. Meer Info: Frank 
llsbroux, tel. 011/23.54.99. 

Za. 14 feb. HOESELT: VU-feest voor 
leden en sympathisanten, met warm buf
fet, muziek en dans. Vanaf 19u. in CC Hoe-
selt, Europalaan 2. Deelname 350 frp.p., -
12j. gratis! Inschrijven bij Jans-Creacar 
(089/41.10.41 of fax 089/49.27.92). Org.: 
vu-Hoeselt. 

Ma. 16 feb. HASSELT: Cespreks-
avond met Brussels vu-raadstid Sven Gatz 
over de positie van de Vlamingen in onze 
hoofdstad. In 'De Brouwerij', Ridder 
Portmansstraat 2, 3500 Hasselt. Aanvang 
20u., toegang gratis. Org. vu-Hasselt. 
Meer Info: Lieve Van Hoof-Ledegen. tel. 
011/21.07.98. 

Dl. 5 maart HASSELT: voordracht
avond over de Vlaamse aanwezigheid te 
Brussel door Sven Gatz. Om 19u.45 in Cul
tureel Centrum, Kunstlaan 5. Toegang gra
tis. Org.: FW-nationaal, 09/223.38.83. 

DO. 12 maart HASSELT: Gespreks-
avond over de relatie en beeldvorming tus
sen Vlamingen en Walen met sociologe 
Denise Van Dam en Willy Kuijpers. in 'De 
Brouwerij', Ridder Portmansstraat 2, 3500 
Hasselt. Aanvang 20u., toegang gratis. Org. 
vujO-Hasselt. Meer info: Inge Saris, tel. 
011/28.40.23. 

ANTWERPEN 

DO. 29 Jan. MALLE: Ruimtelijke 
{wan)orde In Vlaanderen en Malle, door P. 
Renard (Knack). Om 20u.3O in CC te West-
Malle. Org.: vu-Noord. 

Vr. 50 Jan. BORGERHOUT: Worsten-
broodavond In aanwezigheid Patrik Van-
krunkelsven en de Antwerpse VU-manda-
tarissen. Vanaf I9u. in zaal De Vesper Boe-
laerlei. Inschrijven (250 fr.) op voorhand bij 
Martha De Coninck-De Smet 
(03/322.08.06). Org;: VU-Borgerhout. 

Vr. 30 Jan. LIER: Gespreksavond 
met Peter De Roover (voorzitter WB) over 
„Een Vlaamse Identiteit na 2000". Om 20u. 
in VNC, Berlarlj 80 te Lier Org.: VNC-be-
heerraad. 

vr. 30 Jan. EDEGEM: Met FW-Ede-
gem op museumbezoek: „Onbekende ico
nen en Byzantijnse kunst". Afspraak om 
9U.45 aan het Museum voor Schone Kun
sten te Antwerpen. Info: Josée Poppelaars, 
03/449.79.01. 

ZO. 1 feb. WUNEGEM: 3de vu-ape
ritiefconcert. Om lOu.30 in zaal ,,0e 
Leeuw", Kasteellei 69 te Wijnegem. Tijdens 
de pauze voert Vic Anciaux het woord. 
Daarna vrijblijvend Brunch (500 frp.p.. In
schrijven tot 26/1 bij vu-Wijnegem -
03/353.94.64). Org.: VU-Wijnegem-Scho-
ten-Schilde. 

Ma. 2 feb. MECHELEN: Cespreks-
avond VTB-VAB-afdeting Mechelen. Om 20u. 
in foyer Theater Teaten 

Za. 7 feb. ANTWERPEN: Nieuw
jaarsreceptie van VU-Groot-Antwerpen. Om 
17U.30 in CC St.Andries. St.Andriesplaats 
24. 

ZO. 8 i ^ . WOMMELCEM: Aperi
tief concert door „Stukken en Brokken", om 
lOu.45 in Home St.Jozef, KAllement l . in
kom 100 fr Org.: KK. Jan Puimège. 

WO. 11 feb. BERCHEM: Voor-
drachtavond over de Vlaamse aanwezig
heid te Brussel door Sven Gatz. Om I9u.45 
in Cultureel Centrum, Driekoningenstraat 
126. Toegang gratis. Org.: FW-nationaal, 
09/223.38.83. 

vr. 15 feb. BORNEM: Voorlichtings
vergadering ,,Een eigen Vlaamse sociale 
zekerheid en fiscaliteit" door Jürgen Con-
standtOm I9u.30 in het Abdijzaaltje, Kloos
terstraat (naast Abdijkerk). Vrije toe-
gang.Org.: VWC-Bornem. 

WO. 18 feb. LIER: Algemen Ver-
gaderint vzw VNC. Om 20u. in VNC, Berlarij 
80. 

Do. 19 feb. TURNHOUT: Jan Loones 
over ,,België en de monarchie, nat ge
wogen!". Om 20u. in Keldercafé De Wa
rande. Org.: Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. 
VCLD. 

zo .15 maart MECHELEN: Jaarlijks 
pannenkoekenfestijn van VU-Mechelen. 
Vanaf 14U.30 in zaal Cecilia te Leest-Dorp, 
Mechelen. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 
maandag jl. werd volgende persmededeling ver
spreid. 

BRUSSEL-CRISIS MOET OP FEDERAAL 
NIVEAU GEDEBLOKKEERD 

De VU is niet van plan om zomaar in te gaan op de 
vraag van de Franstalige minister-president 
Charles Picqué om te onderhandelen over een 
oplossing voor de Brusselse crisis. De VU blijft bij 
haar standpunt dat de federale visie het aan
gewezen onderhandelingsniveau is om de Brus
selse crisis te deblokkeren. De VU herhaalt dat 
haar eisen te fundamenteel zijn om er tijdens 
een 'Brussels onderonsje' over te discussiëren. 
Ondertussen zullen het Brussels hoofdstedelijk 
raadslid Sven Gatz en volksvertegenwoordiger 
Annemie Van de Casteele drie eisen in concrete 
wetsvoorstellen omzetten. Het gaat hier om de 
gewaarborgde vertegenwoordiging van de 
Brusselse Vlamingen in de Brusselse Hoofdste
delijke Raad (25 Vlamingen op 75), de wijziging 
van de afkeuringsvoogdij in een goedkeurings
voogdij en de vastlegging van de taalkaders op 
een 1/3-2/3 verhouding voor alle diensten van 
het Hoofdstedelijk Gewest. 
De VU verwondert zich er verder over dat de 
dreiging van de niet-goedkeuring van het Ver
drag van Amsterdam plots beweging brengt in 

de Brusselse crisis. Blijkbaar weegt het niet-
goedkeuren van de GGC-begroting minder door 
voor Chabert, Grijp en Picqué dan de ra tificering 
van het Europees Verdrag. Ligt de ambitie van 
Chabert om voorzitter te worden van het Co
mité van de Regio's hieraan ten grondslag? Dit 
partijpolitiek scenario zou alleszins van weinig 
respect voor de Vlamingen getuigen. De lauwe 
houding van Chabert tegenover de Brusselse 
Vlamingen bewijst voldoende dat hij onmogelijk 
de Vlaamse belangen kan verdedigen in een 
Europese context. Wordt het politiek gewicht 
van de Vlamingen in het Comité van de Regio's 
gehypothekeerd door onenigheid en persoon
lijke ambities in christendemocratische krin
gen? 

ORDE IS ONDEMOCRATISCH 

De vu kan zich niet verzoenen met de huidige 
samenstelling en functioneren van de Orde van 
Geneesheren. De VU zal zelf een voorstel uit
werken omtrent een orgaan dat waakt over de 
ethische uitoefening van het beroep, waarbij de 
belangen van de bevolking en een goede ge
zondheidszorg vooropstaan. Tegelijkertijd moe
ten de belangen van de verdediging volgens de 
principes van de moderne rechtstaat geres
pecteerd worden. De huidige Orde van Ge
neesheren voldoet hier geenszins aan. 

OCMW-Aflljgem wapent zich 
tegen het wintei^offensief 

Koning Winter staat voor de deur. 
Daarom peilde raadslid Guy Uyttersprot 
(VU) naar het noodplan van de Affli-
gemse OCMW-raad om behoeftigen en 
ouderlingen te helpen tijdens extreme 
weersomstandigheden. Volgens hem wer
den in het verleden al heel wat inspan
ningen geleverd. Desondanks vielen een 
aantal mensen door het hulpverlenings-
net. 

In z'n tussenkomst verwees Uyttersprot 
naar de omzendbrief van de Vlaamse 
ministers Leo Peeters en Luc Martens, 
allebei bevoegd voor armoedebestrijding, 
om maatregelen te treffen voor mensen 
die tijdens de wintermaanden in de kou 
komen te staan. 

De betrokken ministers dringen daarin 
aan op een actieve medewerking van de 
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De familie VAN DEN DRIES 

meldt u met droefheid het over
lijden van haar teergeliefde zus, 
schoonzus, tante en nicht, 

MEVROUW 

Leonie 
VAN DEN DRIES 

WEDUWE VAN 

PIERRE 
VANDERSTRAETEN 
LID VAN DE „VOLKSUNIE" 

Geboren te Berg op 1 april 1899 
en overleden te Jette op 24 ja
nuari 1998. 

De crematieplechtigheid zal 
plaatshebben in het Brabants 
Crematorium (Havendoklaan 1 
te Vilvoorde) op ZATERDAG 31 
JANUARI e.k. te 11 uur. 

Samenkomst aan het crematorium 
2170 Merksem, 
Kwadeveldenplein 15. 
Begr. De Hertogh. Brussel II - (02/268.57.55 -
262.07.60) 

OCMW's , de gemeentebesturen en de 
centra voor algemeen welzijnswerk. Het 
VU-raadslid wilde weten hoever het 
stond met de acties en initiatieven van het 
Affligemse OCMW 

Het OCMW voorziet een verwarmings
toelage van oktober tot april. Er werden 
afspraken gemaakt met politie, rijkswacht 
en de postboden om problemen te mel
den aan de sociale dienst van het OCMW. 
Wanneer ouderen door de barre weers
omstandigheden geen inkopen kunnen 
doen, worden hen voedingspakketten ter 
beschikking gesteld. Op vraag van de 
VU'er wordt ook overwogen de OCMW-
werklieden in te schakelen voor het ver
wijderen van sneeuw en ijzel voor de deur 
van ouderlingen. 

Leonie overleden 
Te Jette is op 24 januari Leonie Van 
den Dries (weduwe Pierre Vander-
straeten) overieden. Leonie be
hoorde ongetwijfeld tot de groep van 
de langstlevende VU-leden, want Le
onie én de VU vormden van in den 
beginne een onverbrekelijk span. 
Leonie werd op 1 april 1899 te Berg 
geboren en dat ze ,,Lid van de Volks
unie " was staat met zoveel woorden 
op haar overiijdensbericht. 
Leonie was, tot zolang ze het kon, 
aanwezig op elk VU-congres, op elke 
nationale meeting, op elke manifes
tatie. Ze was ook financieel mild voor 
vele vu-initiatieven, nationaal en 
plaatselijk. In haar lange leven heeft 
Leonie de hele bewogen geschiede
nis van het Vlaams-nationalisme 
meebeleefd. Haar vele Vlaamse 
vrienden in en rond Brussel zullen 
haar missen, maar haar liefdevol her
inneren. 
De crematieplechtigheid heeft plaats 
in het Brabants Crematorium (Haven
doklaan 1) te Vilvoorde nu zaterdag 
31 januari om 11u. 
De redactie biedt haar familie groot 
medeleven aan bij het afsterven van 
deze merkwaardige vrouw. 

Leonie 
Van den Dries 
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De inzet blijft 

Gewezen staatssecretaris van 
het Brussels Gewest VicAnclaux 
is niet van plan bij de pakken te 
blijven zitten. Sinds vorige week 
volgt hij Andries KInsbergen op 
als voorzitter van de Vlaamse 
Liga tegen Kanker, een fusie van 
de Vlaamse Kankerliga en Kom 
op tegen Kanker. KInsbergen 
nam ontslag na een ernstig on
geval. WIJ wenst hem een spoe
dig herstel en Vic Anciaux veel 
succes in zijn nieuwe functie! 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

f Vtermees 
JL / Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

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 

Uefae gaf U duizend namen... 

Voor de recente foto-persprijs 
over het jaar 1997 werd een zestal 
fotografen genomineerd. 
Zo ging de prijs-Guido Coolens 
naar Ludo Marien, voor zijn foto 
van een uitgelaten koning Albert 
in de voetbaltribune. 
De prijs van de KB ging naar Tim 
Dirven voor een dansje van de 
bemanning bovenop een toestel 
747-400 van KLM. 
De prijs van de fotografiefirma 
Canon gaat naar een wat be-

In de sacoche 
vreemdende foto van journalist 
Rudy De Moor voor zijn vastleg
ging van een vrouwelijl< gezel
schap, verpozend op een straat-
bank, ergens op een stadsplein, 
met een cady-boodschappentas, 
waaruit een zoeterig Madonna
beeld oprijst! 
De drie andere genomineerde fo
tojournalisten zijn Peter Janssens, 
Ronny Meyers en WIm van Goe-
them 
De uitreiking van deze prijzen ge
beurt traditioneel te Antwerpen, 
omdat precies daar, In 1926, de 
eerste Bond van Fotojournalisten 
In ons land gesticht werd. Dit viel 
samen met de aankomst van de 
Zweedse prinses Astrid, aan de 
Scheldekaai, met het koninklijk 
jacht de Fylgia als bruid voor ko
ning Leopold III. Die gebeurtenis 
was voor die tijd een enorm me
diagebeuren. 

(ds) 
<=̂  De Vilde fotopersprijs Vlaande

ren in de Femand Collinzaal van 
de KB-Toren (de Boerentoren aan 
de Biermarkt te Antwerpen) tot 3 
april 1998. Gratis te bezoeken 
van maandag tot en met vrijdag 
van 9 tot 16u. en op donderdag 
van 9 tot 18u. Nadien naar de 
KB-zetel te Hasselt. 

wmt. 
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O M S L A G V E R H A A L 
DE SCHOLEN IN OPSTAND 
Vanaf deze week beginnen de onderwijs 
bonden met hun stakingsacties tegen de 
hervormingsplannen van minister Luc 
Van den Bossche. Maar wat houden die 
plannen precies m? Waarover gaat de 
discussie eigenlijk? En waarom kende 
het onderwijs in dit land zo'n woelige 
geschiedenis? Wegwijs op het slagveld 
van een nieuwe schoolstrijd, een oorlog 
tussen onderwijsnetten en onderwijs
niveaus: de problemen, de cijfers en de standpunten. 

B U I T E N L A N D 

CUNTON EN DE VROUWEN 
Monica Lewmsky. Gennifer Flowers. Paula Jones. 
Shelia Lawrence. Kan de Amerikaanse president Bill 
Clinton nu echt zijn handen niet thuis houden? 
En moet hij daarom, en omdat hij daarover meineed 
pleegde en deed plegen, straks uit zijn ambt stappen? 
Of berust de vrouwengekte van de president op slinkse 
manoeuvres van de oppositie? En wat zeggen deze 
affaires over de figuur van Hillary Clinton? 
Over hoe de onderbuik regeert over Bill Clinton en 
hypocrisie over de Verenigde Staten: de achtergronden. 

D E W A A N Z I N N I G E 
2 0 S T E E E U W 

ELKE TIJD ZIJN KUNST 
Hoe de artistieke camère van de Oostenrijkse dorpsjongen 
Adolf Hitler in de knop gebroken werd. Hoe Sigmund 
Freud patiënten uit de Isemiddelde Weense burgerij aantrok. 
Hoe de beginnende artiest Pablo Picasso misprezen werd. 
Hoe de schrijver Joseph Conrad vorig jaar in de VS de 
Unabomber inspireerde. De magische kracht van het jaar 
1907, het kruispunt van een komende en een gaande eeuw. 

WINTERWEDSTRIJD KNACK 
(500.000 FR PRIJZEN) : 
2 multimedia PC's 
te winnen 
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eel wijst erop dat Racing Genk de revelatie van 

het seizoen wordt. Niet dat de Limburgers de 

sporen van Lierse zullen drukken, de landstitel werd 

al toegekend. Club Brugge regeert oppermachtig en 

het is de vraag of de West-Vlamingen in de lopende 

campagne één nederlaag zullen lijden. 

Racing Genk voetbalt fris en zonder com
plexen. Strupar is een prijsschutter en 
Souleymane Oulare is helemaal open-
gebloeid. Maar Racing Genk is veel meer. 
De club gelooft in haar toekomst en Aimé 
Antheunis doet er alles aan om de Lim
burgers bewust te maken van hun mo
gelijkheden. Voor de jaarwisseling kwam 
het Engelse Coventry langs om Clement 
voor veel geld weg te kopen. Antheunis 
ging op zijn achterste poten staan. Hij 
wilde geen speler kwijt. De bestuurders 
volgden hem en dat wekte enige ver
bazing. De meeste van onze clubs gaan 
immers onmiddellijk door de knieën 
wanneer ze de bankbiljetten horen rit
selen. 

CHAOS 

Aimé Antheunis, wiens gezag met de 
resultaten stijgt want zo werkt dat nu 
eenmaal, smeekt om een mentaliteits
verandering in ons voetbal. Hij verkon
digt een jarenoude wijsheid wanneer hij 
stelt dat clubs beter investeren in wat ze 
hebben dan geld te verliezen aan nieuwe 
spelers die nog alles moeten bewijzen. 
Méér dan dertig jaar geleden hoorden wij 
een toen al door de jaren wijs geworden 
clubleider zeggen dat „de beste transfer 
die een club kan doen is niemand ver
kopen^'. 

Anderlecht kan dit volmondig beamen. 
Indien deze club zich niet schaamteloos 
tot uitverkoop had laten verleiden zou 
haar toekomst er vandaag veel roos
kleuriger uitzien. Het is goed dat een 
bescheiden en hard werkende trainer als 
Antheunis de vinger in de wonde legt. 
Ons voetbal is vooral in de hoofden van 
haar bestuurders ziek. Veel symptonen 
wijzen daarop. De herrie rond het decreet 

op de vrije nieuwsgaring dat danig werd 
uitgehold, de ticketverkoop rond risi
cowedstrijden en de chaos die daardoor 
ontstond in Charleroi, Brussel, Brugge 
en... bij Binnenlandse Zaken. Want laten 
we wel wezen: ook minister Vande La-
notte heeft het warme voetbalwater niet 
uitgevonden en dan drukken we ons nog 
voorzichtig uit... Het is niet de minister 
van Binnenlandse Zaken die moet ver
kondigen dat de profclubs door amateurs 
geleid worden. Neen. 
Maar de crisis duurt wel onverminderd 
voort. Op Standard keren de supporters 
de rug naar hun ploeg om zo de on
bekwaamheid van de clubbeheerders aan 
te klagen. Het zal niet lang meer duren of 
Anderlecht overkomt hetzelfde. Moes-
kroen daagt Standard voor het Sport-
comite n.a.v. de overgang van de 
Mpenza-broers. RWDMolenbeek pro
beert met een trainerswissel de vele spor
tieve en nog talrijker financiële beslom
meringen het hoofd te bieden. Ex-be

stuurder Johan Vermeersch sprak luidop 
van een exploitatietekort van 45 miljoen. 
Het is om van te duizelen. Als dit waar is 
zal het faillissement vroeg of laat on
vermijdelijk volgen. 

PROFIJTJES 

Ons voetbal heeft grote nood aan re

alisten. Mensen die weten waar het in het 

spelletje om draait. Om spelers, om er-

In dat verband is het goed dat betrokken, 
maar onaangetaste figuren als Aimé An
theunis oplossingen aanreiken. De waan
zin van de ongegeneerde spelersverkoop 
moet stoppen. Anderlecht bijvoorbeeld 
was daarmee begonnen lang voor het 
arrest-Bosman, dat nog steeds voor grote 

Vinger in de wonde 
kenning (van spelers) én herkenning 
(door supporters), om juiste inschatting 
van de omgevingsfactoren (aanhangers, 
sponsors, televisie, wettelijke kaders met 
daaraan vastzittend de zo lang verbeide 
subsidiëringspolitiek). In dat verband 
blijft Michel D'Hooghe onvermoeibaar 
tonen hoe het zeker niet moet. Wij citeren 
uit De Standaard van 21 januari: „Het is 
toch belachelijk dat de Vlaamse overheid 
geen geld wenst te spenderen aan een 
unitaire sportfederatie. Samen met de 
basketbal- en wielerfederatie groeperen 
wij {de voetbalbond dus) 350.000 jonge 
sporters, waarvoor de Vlaamse overheid 
geen frank veil heeft. Kom nu, wie is hier 
eigenlijk de echte minister van Sport, Luc 
Martens of mensen als ikzelf {Michel 

D'Hooghe), Laurent De Backer en Cyriel 
Coomans ?". Michel van Club Brugge valt 
af en toe uit zijn rol van martelaar, 
aanklager, verlichte geest, onbaatzuchtig 
bondsbestuurder enz... Hij slaat waar het 
geen kwaad kan, hij zalft wanneer hij zelf 
in vraag wordt gesteld. We hebben de 
man al lang door en zijn gouwgenoot Luc 
Martens vermoedelijk ook want de mi
nister stelt dat de „voetbalwereld vooral 
profijtjes wil vrijwaren". Wij citeren ver
der: „De voetbalwereld weet dat er en
kele onrechtvaardige voordelen zijn: 
pensioenfonds, belastingvoordelen in de 
loges, fiscale vrijstelling stewards, be
perkte sociale zekerheidsbijdragen. Op 
Vlaams niveau liggen die gevoeliger dan 
op het unitaire. Het voetbal leeft liever 
onder een regime waar de Waalse invloed 
sterker is omdat het Waalse gewest zich 
veel minder profileert op dat vlak en 
politiek en sport zich er veel sterker 
vereenzelvigen. Kijk maar wat er allemaal 
gebeurt met het verbod op de tabaks
reclame.". 

HARD 

Eigenlijk hoeven we daar niets aan toe te 
voegen. Wel wordt het tijd dat de voet
balbonzen beseffen dat zowat iedereeen 
hen begint door te hebben. Hun ge
loofwaardigheid is één van de grote pro
blemen die zo snel mogelijk moet worden 
opgelost. 

boosdoener en oorzaak van alle kwaad 
wordt versleten, in voege trad. Antheunis 
verwijst echter niet zodanig naar de Brus
selse club al maakt hij wel fijntjes het 

onderscheid tussen topclubs en clubs die 
werken „als" een topclub. Dat onder
scheid lijkt hem veel belangrijker... 
Neen, Antheunis verwijst naar Lierse en 
Moeskroen. In Het Laatste Nieuws zegde 
hij over de kampioenenploeg: „Als Lierse 
straks zijn financieel plaatje maakt, zal het 
merken dat Hasenhuttl, Hulstra en con-
soorten evenveel hebben gekost als dikke 
contracten voor al de spelers die ver
trokken zijn. Terwijl de club sportief flink 
heeft ingeleverd.". Het klinkt hard maar 
het is niet anders en het is zeker niet enkel 
waar voor Lierse. 

Olympus 

Voetbalclub 

Racing Genk 

gelooft in de 

toekomst. 
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Ons aller Eddy Planckaert heeft nog eens 
voor sensatie gezorgd. In een televisie-
Interview zegde hij aan Hugo Camps ooit én 
amfetamines én groeihormonen gebruikt 
te hebben. Al was het maar om het proef
ondervindelijk aan de weet te komen. Hij 
voegde er aan toe dat zijn vormpeil en zijn 
prestaties door groeihormonen gunstig 
werden beïnvloed Op zichzelf mag dat 
niemand verwonderen maar er ontstond 
wel een kleine opstand In het milieu. Wat 
Iedereen weet, wat nagenoeg iedereen 
doet mag daarom nog niet luidop gezegd 
worden. Eddy Planckaert reageerde ver
bouwereerd op de herrie. Hij was zich van 
geen kwaad bewust en dat willen we graag 
geloven. 

De jongste van moeder Gusta was altijd al de 
flapuit van Vlaanderens roemrijkste wle-
lergeslacht. HIJ leefde altijd ongestoord op 
zijn eigen intuïtie. Hij was geen man van het 
protocol, van procedures of normen. Na
tuurlijk heeft hij bij tijd en wijle versterkende 
middelen genomen die de ene keer wel en 
de andere keer niet op de verboden lijst 
stonden. Hij was en is niet de enige. Maar 
officieel mag men nooit toegeven. Verkiest 
men de heilige onschuld. Dat is natuurlijk 
totaal ongeloofwaardig. Wielrennen is naar 
ons gevoel de zwaarste van alle sporten. 
Maandenlang wordt er in zware klassiekers 

en lange ronden roofbouw gepleegd op 
jonge atleten. Zij moeten er altijd staan. Ook 
wanneer ze zich niet honderd percent voe
len, wanneer zich kwaaltjes manifesteren, 
wanneer symptomen van ziekte zich mel
den. Met een eierdooier en een stukje 
rijsttaart wordt daaraan niet verholpen. We 
moeten elkaar niets wijs maken. Met moet 
de coureurs maar eens bekijken wanneer ze 
in Parijs na de Tour van de fiets stappen. 
Messcherp. Alle reserves opgebruikt in weer 
en wind, in hitte en koude, in droogte en 
vochtigheid. De meesten van hen rijden In 
de daaropvolgende dagen in criteriums en 
wereldbekerwedstrijden. Zij zoeken overal 
en altijd punten voor het FiCP-klassement. 
En dan maar geschandaliseerd reageren 
wanneer Eddy Planckaert in onschuld een 
boekje opendoet? Komaan. 
Overigens komt het wielerseizoen stilaan in 
zicht. Was het daarom dat men in het 
Antwerpse Sportpaleis nog eens een ex
periment waagde met pistewedstrijden en 
een wielerzestiendaagse op het getouw 
zette? De opkomst heette matig te zijn. Kon 
niet anders natuurlijk. Maar er waren wel 
veel wielertoeristen die de gelegenheid 
aangrepen om ook eens de houten band uit 
te proberen. Enkel daarom al verdienen de 
organisatoren waardering. 

Olympus 
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In Dendermonde wordt tot 1 maart 1998 een unieke ten-

stoonstelling gewijd aan de befaamde Russische schrijver F.M. 

Dostojevski. Commissaris van de tentoonstelling en cultureel 

ambassadeur van Vlaanderen Harold Van de Perre en Wilfried 

Vanderpooten, projectmanager, staan in voor de organisatie. De 

tentoonstelling Dostojevski, zijn werk, zijn wereld, zijn tekeningen 

is een creatie van het Dostojevski-museum uit Sint-Petersburg, het 

vermaarde Poesjkin-hms en het museum van de geschiedenis van de 

stad. Deze Russische instellingen werkten mee met de stad 

Dendermonde, het Cultuurcentrum Belgica, de departementen 

Cultuur en Onderwijs van de Vlaamse regering en de bank ASLK. 

DOSTOJEVSKI IN DE KIJKER 

Voor de eerste maal in Vlaanderen heeft een dergelijke ten

toonstelling plaats. Er kunnen 280 originele stukken, waaronder 

heel wat nooit vertoonde voorwerpen, manuscripten, documenten 

en foto's van de auteur bekeken worden. Ook kunstwerken van 

Russische en andere kunstenaars illustreren de wereld en het werk 

van de romanschrijver. Bovendien wordt de werkkamer van de 

auteur wedersamengesteld, zijn stad wordt creatief en beeldrijk 

geëvoceerd. 

Een wereldprimeur wordt de "tenstoonstelling in de tentoon

stelling". Daarin kunnen originele manuscripten met tekeningen 

van Dostojevski bewonderd worden. Er is bovendien de nooit 

eerder gemaakte studie daarover van Constantin Barsht, professor 

literatuur te Sint-Petersburg. De manuscripten met tekeningen 

kunnen letterlijk beschouwd worden als de "embryo's" of de visuele 

notities van de eerste ideeën waaruit de grote romans van 

Dostojevski zijn ontsproten. 

==» EM. Dostojevski, zijn werk, zijn wereld, zijn tekeningen. Tot 1 

maart a.s. Dendermonde stadhuis-Ros Beiaardzaal. Alle da

gen van 10 tot 12 «.. 30 u. en van 14 tot 18 u. Maandag 

gesloten. 

• M U Z I E K • 

Wanneer u in het buitenland vertelt dat u uit 
Vlaanderen, België komt en er wordt 

meewarig met u gelachen, zoek dan eerst een 
verklaring daarvoor. Misschien vindt men u wel... 

Big in Belgium! 
Laat deze titel in dit blad u geen twee keer 
provoceren. Ja, het gaat over België en ja 
zelfs in het Engels. En toch schotelen wij 
hem u zonder schroom voor. Maar dan 
ook alleen omdat wij een zeer aangenaam 
boek met de gelijknamige titel op onze 
schrijftafel kregen. 'Big in Belgium' is bij 
elkaar geschreven door freelancejourna
list Jan Delvaux. Het is een origineel 
'Verhaal van de Belgische pop'. 

VOORWERP VAN SPOT 
Maar laten we beginnen bij de titel. „Er 

wordt met ons gelachen. 'Big in Belgium' 

is een staande uitdrukking in Angelsak

sische landen om er meesmuilend op te 

wijzen dat een groep zeer lokaal succesvol 

is. Je hoort het een presentator van Top of 
the Pops (het toonaangevend hitpara
deprogramma van de BBC/red.) wel eens 

zeggen over een eendagshitje.(...) België 

Winterfolk festival '98 
Terwijl genres en trends elkaar om de ha
verklap verdringen blijft de Vlaamse folk- en 
volksmuziek rustig maar overtuigend haar 
ingeslagen weg bewandelen. Een naar com
merciële normen klein, maar dan weer zeer 
trouw publiek blijft genieten van de mu
zikale en ludieke uitingen van de eigen 
volksaard. De muzikanten beweren dat er 
een nieuwe Vlaamse folkgolf op komst Is: 
het weer groeiend aantal optredens zou het 
duidelijkste bewijs zijn? Feit Is dat In deze 
wintermaand niet minder dan twee prach
tige Initiatieven de beuk erin zetten. 
Vooreerst Is er volgende zaterdag (31 ja
nuari) het Winterfolk festival '95 In de Brus
selse Ancienne Belgique. Het succes van 
Dranouter Folk en het wereldmuziekfestlval 
van Sfinks te Boechout lieten AB-directeur 
Jarl Demeulemeester niet onberoerd. Vorig 
jaar kwam Wannes van de Velde op ver
rassende wijze uit de hoek op de planken en 
de plaat, en de vierdaagse triomf van Willem 
Vermandere eind december spreekt voor 
zichzelf. Dat de Vlaamse volksmuziek een 
heel palet aan muzikale troeven heeft wordt 
in bijvoorbeeld het tijdschrift Coe Volk, 
uitgegeven door het folkcentrum De Cam 
te Coolk, aangetoond. De overvolle agenda 
aan optredens In Vlaanderen en Nederiand 
vertelt je dat volksmuziek anno '98 spring
levend is. De nieuwkomers klinken dan weer 
zeer beloftevol: Mark Hayman en zijn groep 
/Woe/fe leverden met Water een beloftevol 

debuut af op de plaat, en het meidentrio 
LazILalsop Dranouter kreeg lovende schou
derklopjes van niemand minder dan Em-
mylou Harris. Waarop ze prompt door Jan 
werden uitgenodigd om een woensdag
middag te verzorgen. Panta Rhei Is inmid
dels Frankrijk aan het veroveren en mag 
straks José Vandam begeleiden op een 
recltal-ceedee. 
Met een programma als Ambrozijn, Coln-
cldente, Twalsiree, Fluxus en de gevoelvolle 
muziek van Orion Is een fijne keuze gemaakt 
voor zaterdag 31 januari In de AB-con-
certzaal, vanaf 16 uur. Waarna folkbal vanaf 
middernacht. 
Liefhebbers van meer Intlmistisch werk kun
nen vanaf I7u. terecht in de kleine Club 
waar eerst de eigenzinnige gitarist Bert een 
reeks eigen composities en traditionele 
deuntjes ten gehore brengt. Om 18u. zijn 
Herman en Rosita Dewlt van 't Kllekske aan 
de beurt, met tijdloze deuntjes en volks
wijsjes die ze sedert 1969 bljeensprokkel-
den. Afsluiters zijn violist Luc De Cat, WIm 
Poesen, gitarist Flllp Masure, •«>• Leo Ritten 
aan doedelzak en accordeon en percus
sionisten en fluitisten Johan Merckx en Dirk 
Insleghers, die samen onderde naam Poes-
café eigen en Ierse folk een meesteriijke 
beurt geven. Liefhebbers: allen daarheen! 

Sergius 
°» Info:AB,Anspachlaan 110 te 1000 Brussel. 

Res.: 02/548.24.24. 
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Amo Hintjens in 'Big In Belgium':,,Zwe
den heeft meer succes in de pop
muziek omdat het land geen culturele 
ambassadeurs heeft." 

staat laatst in de lijst van westerse landen 

waar je als buitenlandse groep je heil moet 

gaan zoeken. Als je het daar kan maken, 

sta je nog altijd nergens." Om u maar even 
met beide voeten op de grond te zetten. 
'Big in Belgium' is geen doordeweekse 
pop-geschiedenis met hitlijsten, verkoop
scijfers en alfabetisch gerangschikte hit-
wonders. Het is, integendeel, een echt 
leesbaar verhaal geworden dat aandacht 
heeft voor alle facetten van de pop en 
rock in België, die op zijn beurt dan weer 
hoofdzakelijk Vlaams is, zo blijkt: „In

derdaad, Vlaanderen! De bijdrage van de 

zuidelijke kant van het land kan tot enkele 

regels herleid worden. Noten lijken er 

doodgeboren te worden en wie talent 

heeft, vlucht meteen naar Brussel." lezen 
we ergens. Waarbij we volledigheidshalve 
vermelden dat de auteur de klassieke 
'Tien om te zien'-hitjes geen plaatsje weet 
te geven in zijn verhaal. 'Aan mijn lijf geen 
polonaise van Vlaamse schlagers' heeft hij 
waarschijnlijk gedacht. 

UNIEKE AMBASSADEURS 

Niet dat er geen aandacht is voor Ne
derlandse pop- en rock. Raymond, na
tuurlijk, maar ook Verminnen, Gorky, 

Noordkaap en andere 'betere' muzikan
ten passeren de Nederlandstalige revue. 
De rest wordt vrijwel helemaal ingeno
men door het Engels, al willen een Arno 

een/o Lemaire of eenAxelle Red zich ook 
wel eens aan een liedje in het Frans wagen. 
In een boek dat deze enigszins weinig 
belovende titel draagt moet wel aandacht 
uitgaan naar pogingen van lokale ve
detten om vanuit België de wereld te 
veroveren. In vergelijking is dit land b.v. 
niet zoveel groter dan Zweden (iets min
der dan 9 mio. inwoners) en dat land 
slaagde er toch in om groepen als Abba, 

Roxette en Ace of Base bovenaan alle 
hitlijsten te krijgen. Arno, frontman van 
wijlen T.CMatic, heeft er zo zijn eigen 
verklaring voor: „Hoe komt dat ? Ik denk: 

omdat zij geen culturele ambassadeurs 

van Zweden hebben, maar integendeel 

met een open blik de wereld betreden." 

Van den Brande zal voor hem niet zingen 
'Je bent een vriend van mij' zoals Arno dat 
recent wel mocht doen voor Disney... 

Delvaux roept in zijn boek overigens op 
om een patent te nemen op de 'scree-
ningmethode' voor het toekennen van het 
cultureel ambassadeurschap van Vlaan
deren: „Want uniek is ze zeker!" 

België kon niet meer aanknopen met 
wereldwijd succes sinds Rocco Granata 

en Soeur Sourire. Wat wel doorbreekt is 
de electronische muziek. Fijnzinnig uit
gedoste combo's als Front 242 gaven in 
deze de toon aan. Later wisten Tech-

notronic en 2 Unlimited wel hoog in alle 
hitparades te komen. Een Amerikaanse 
nummer één, toch zowat het hoogst mo
gelijk bereikbare voor een groepje (van 
hier), zat er niet in. Dat wil niet zeggen 
dat groepen uit België geen aanhang 
zouden hebben in het buitenland. Naast 
de al eerder genoemden kan b.v Vaya con 

Dios rekenen op een flinke afzet en even 
zag het ernaar uit dat ook Soulsister de 
internationale top zou halen. 'The way to 
your heart' bereikte de Amerikaanse Top-
40, maar deze krachttoer werd achteraf 
niet bevestigd. 

VERZORGD 

Delvaux' boekje schenkt aandacht aan de 
meest diverse aspecten van het landelijke 
rockgebeuren. Over het vermeende 
drugsdealen van ^£US-leden, naar de 
kleine twisten tussen b.v. Herman Schu-

eremans en enkele Vlaamse groepen die 
zich gefnuikt voelden omdat ze niet op 
T/W mochten spelen. Ook het ontbreken 
van ieder overheidsbeleid, de macht en 
onmacht van Humo als rockblad, de niet 
altijd even succesvolle, maar niettemin 
verbeten strijd van de 'onafhankelijke' 
platenlabels tegenover de 'majors'. 
De auteur heeft een goede pen, hanteert 
het wapen van de milde ironie, kent veel 
anekdotes en deelt die bovendien ook 
mee. In de marge (letterlijk) van het boek 
ook een aantal 'weetjes' zoals b.v. een 
opsomming van songs over België van 
succesvolle buitenlandse groepen of com
mentaren over Belpop in buitenlandse 
vaktijdschriften. Deze zeer verzorgde uit
gave bevat ook een chronologische hitlijst 
met nummers van hier te lande - wel 
jammer dat ze niet geactualiseerd is - en 
een overzicht met de gouden en platina 
platen van de jongste jaren. Redenen te 
meer om u met de titel te verzoenen, zo 
lijkt ons. 

(gv) 
<=» Big in Belgium. Het verhaal van de 

Belgische pop. Jan Delvaux. Uitg. Ha-
dewijch-Antwerpen. 1997.125 blz., 
690 fr. Een gelijknamige overzichts-
CD ligt in de rekken. 
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Taalunie actief 
in Zuid-Afriica 

Na de jarenlange culturele boycot kan de 
Nederlandse taal- en letterkunde in Zuid-
Afrika weer rekenen op financiële steun 
van Nederland en Vlaanderen. De Taal
unie besteedde sinds april '94 reeds 24 
miljoen frank aan beurzen, docenten, li
teraire manifestaties en vormingsactivi
teiten. De komende vijfjaar komt daar nog 
eens 45 miljoen frank bovenop. Volks
vertegenwoordiger Johan Sauwens (VU) 
vroeg minister Luc Van den Bossche om 
toelichting bij de hernieuwde samenwer
king. 

VERBORGEN AGENDA? 

Het Zuid-Afrikabeleid van de Taalunie 
schuift drie functies naar voren die het 
Nederlands kan vervullen in de meest 
zuidelijke punt van het Afrikaanse con
tinent. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is 
het Nederlands onlosmakelijk verbonden 
met de studie van het Afrikaans. Bo
vendien speelt het Nederlands als bron-
nentaal een belangrijke rol in de stu
dierichtingen Recht, Geschiedenis en Po

litieke Wetenschappen. Tot 1925 was het 
Nederlands één de twee bestuurstalen in 
Zuid-Afrika. Daarna werd het officieel 
vervangen door het Afrikaans. Veel ar
chieven en wetenschappelijk bronnenma
teriaal zijn daardoor enkel toegankelijk 
voor mensen die minstens een passieve 
kennis van het Nederlands hebben. 
Daarnaast geeft de opvallende taaiver

wantschap de studie van het Nederlands 
een extra dimensie. Niet minder dan vijf
tien Zuid-Afrikaanse universiteiten doce
ren het Nederlands als volwaardig vak aan 
hun departement A^n^«5. De positie van 
het Afrikaans is dan ook cruciaal voor het 
academische gewicht van het Nederlands. 
In Zuid-Afrika leven daarover sterk uit
eenlopende meningen. Afrikaanstaligen 
kunnen zich niet van de indruk ontdoen 
dat hun moedertaal wordt bedreigd, 
vooral door het almaar oprukkende En
gels. Zwarte Zuid-Afrikanen verwijten de 
Afrikaanstaligen dan weer een verborgen 

agenda na te streven door taal als een 
politiek instrument te gebruiken. 

TOEKOMST 

In haar Beleidsplan 1998-2002 staat de 
Taalunie uitvoerig stil bij de gewijzigde 
taalsituatie. „De uitbreiding naar elfta-

ligheid heeft de positie van het Engels 

versterkt. Economische argumenten wor

den vaak aangevoerd om documenten uit

sluitend in het Engels ter beschikking te 

stellen. (...) Engels is bijna overal tweede 

voertaal geworden op Afrikaanstalige uni

versiteiten, terwijl de Engelstalige instel

lingen eentalig zijn gebleven. Ook in de 

universitaire curricula is de versterking van 

het Engels ten koste van het Afrikaans 

zichtbaar. Zo is het Afrikaans afgeschaft ah 

verplicht bijvak voor rechtenstudenten, 

hoewel kennis van het Afrikaans eigenlijk 

A 's 

HOU DEN' l GAR j 

Pour bien Ie prononcer, 
il faut s'entramer. 

Biérc blanche 

Jong 
geleerd 

Hoegaarden. Bière blanche originale. 

l'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA. SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODERATION, 

In Frankrijk wordt bovenstaande grappige campagne verspreid ter promotie van 
Hoegaarden, net bekende witbier van Interbrew. Zij biedt de geïnteresseerde 

bierliefhebber niet alleen een prachtig witte schuimkop, maar ook een 
ultspraakies in drie delen. Een techniek om ook Vlaanderen In Wallonië bekend 

te maken? 

onontbeerlijk is om juridische bronnen en 

teksten te bestuderen." Tot slot komt de 
positie van het Afrikaans en het Neder
lands ook ter sprake in het debat over 
afrocentrisme versus eurocentrisme. Aca
demici, studenten en beleidsverantwoor
delijken bezinnen zich luidop over de 
relevantie van de Europese wortels van het 
Afrikaans en het venster-op-Europa-aspect 

van het Nederlands in de huidige maat
schappelijke context. Voorlopig lijkt de 
uitkomst van het debat positief. Zowel 
docenten als studenten beseffen dat her
nieuwde contacten met Europa op het 
gebied van onderwijs en onderzoek bui
tengewoon leerrijk en verrijkend zijn. De 
vele samenwerkingsverbanden en uitwis
selingen tussen universiteiten in Zuid-
Afrika, Nederland en Vlaanderen tonen 
dit aan. Volgens de Taalunie is de af
gelopen drie jaar al veel bereikt dankzij 

Johan Sauwens vroeg onderwijsminister Van den Bossche 
om toelichting bij de hernieuwde samenwerking. 

haar Zuid-Afrikaans inhaalbeleid. Om blij
vend vruchten af te werpen, moet het 
evenwel worden voortgezet. Daarom is 
besloten het intensieve neerlandistiekbe-
leid in Zuid-Afrika te vedengen tot en met 
het jaar 2002. Voor de reahsatie ervan 
trekken Nederland en Vlaanderen de ko
mende vijfjaar een bedrag van 45 miljoen 
frank uit. De taalpolitieke situatie, de 
herstructurering van het hoger onderwijs 
en de werking van de universitaire de
partementen Afrikaans-Nederlands staan 
bovenaan het prioriteitenhjstje. 

Filip Vandenbroeke 13 

^ . H» 
..„,, Knack 
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G.IJANE 
Demi Moore wil ook more: de laatste jaren produceert ze de 

meeste van haar films immers zelf. Dat is ook weer het geval met 

'G.I.Jane', een filmfantasie die tegelijk een politiek en een 

feministisch standpunt huldigt. Senator Lillian DeHaven (Anne 

Bancroft) klaagt dat zowat een vierde van de militaire baantjes niet 

toegankelijk is voor vrouwen en slaagt erin Luitenant Jordan 

O'Neill (Moore) aan de speciale training van de Navy SEAL te 

laten deelnemen. Jordan wil daarbij niet ontzien worden omdat ze 

een vrouw is. Dat ze het niet gemakkelijk heeft met de (hoge) heren 

ligt voor de hand. Ze slaagt in haar eerste week en wordt dan op 

commandomissie gezonden. Dan blijkt echter dat de senator een 

politiek spelletje met haar speelde ... Geen sentimenteel gedoe 

hier, maar onverholen militarisme, met perfect geschreven di-

NIEUW IN DE BIOS 

aiogen en een vrij aanvaardbaar gegeven. Sterke vertolkingen van 

Moore, Bancroft en Viggo Mortensen, als de 'chief' die zowat 

iedereen op de knieën wil krijgen. (**1I2) 

FANTASIE 
Liefhebbers van veel griezel en horror strepen best 13 tot 28 maart 

aan in hun agenda. Dan kunnen ze hun hartje ophalen tijdens het 

16de Internationaal Festival van de Fantastische Film van Brussel. 

We komen nog terug op dit buitengewoon, uitbundig, interactief 

inspirerend, gemoedelijk, vrolijk, opwindend, veelbewogen, cre

atief en verrassend festival. Verwacht worden alvast The com

missioner' van George Sluizer, met John Hurt en Johan Leysen, 

'Event horizon'met Lawrence Fishburn en Sam Neill, 'Fairytale -

A true story' met Harvey Keitel en Peter OToole, 'Scream U: 

Scream again' en 'Eight heads in a duffel bag' met Joe Pesci. 

PRIJS 
De beroepsbond van de Belgische filmpers gaf in 1997 zijn Grote 

Prijs aan de film Yaura-t-il de la neige a noelf', die werd verkozen 

boven 'Face/off' van John Woo. Dezelfde bond gaf zijn Humanum-

prijs 1997 - voor een film die pleit voor een harmonieus 

samenlevingsmodel tussen verschillende volkeren en culturen -

aan het schitterende 'Al massir' van Youssef Chahine. 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P • 

^ ^ Plankenkoorts: Cespleten & Bescheten 
Theatermonoloog van Tom Lanoye, opgenomen In de 
zaal „Vooruit" In Gent, In dit eerste deel komt o.m. de 
zaak Dutroux aan bod. Het tweede deel wordt vol
gende zaterdag uitgezonden, zat. 31 Jan.. Canvas 
om 22u.a5 

'^rf# Hamlet Amerikaanse film van Franco Zefferelll 
uit 1990 met Mei Gibson, Glenn Close, Alan Bates, 
Helena Bonham-Carter e.a. Sfeen/olle, luxueuze ver
filming van het drama van Shakespeare, waarin de 
theatertekst ondergeschikt Is aan de actie, de aan
kleding en het spektakel. Zat. S1 Jan., Ned. i om 
2SU.37 

Bette Mlddier In 

Ruthless People, 

zon. 1 februari. 

VT4 om 21U.40 

'^:J' Kwesties: Mannen met macht Vijf politica's 
(Miet Smet, Marianne Thyssen, Marleen Vanderpoor-
ten, RIa Van Den Heuvel en Monica De Coninck) praten 
over hun politieke ervaringen en ambities. Worden ze 
In de politieke wereld aanvaard en hoe verloopt de 
samenwerking met hun mannelijke collega's? Maan. 
2 feb.. Canvas om 20u.30 

'ïfer^ Histories: Vader Eyskens Portret van Gaston 
Eyskens (1905-1988), hoogleraar Economie en po
liticus. Hij leidde 5 Belgische regeringen, o.m. tijdens 
de Koningskwestie, de Kongolese onafhankelijkheid 
en de stakingen van 60-61. Dins. 3 feb.. Canvas om 
20U.30 

!&=# Pelle de veroveraar Eind van de 19de eeuw. 
De Zweed Lasse Karlosson emigreert met zijn 9-jarig 
zoontje Pelle van Zweden naar Denemarken in de 
hoop er een beter leven te kunnen leiden. Deens-
Zweedse film van Bllle August uit 1988 met Max von 
Sydow, Pelle Hvenegaard en Björn Granath. Met de 
Gouden Palm bekroonde sociale boerenfilm naar een 
roman van Martin Anderson Nexo, de bijbel van het 
Scandinavisch socialisme en de Deense arbeiders
klasse, woens. 4 feb. Canvas om 20u.30 

^ëJ' Last summer In the Hamptons Amerikaan-
ase film van Henr̂  Jaglom uit 1995 met Victoria Foyt, 
Viveca Lindfors en Jon Robin Baets. In een buitenhuis 
in de streek van de Hamptons zijn drie generaties van 
een theaterfamilie bijeen omdat het landgoed moet 
worden verkocht. Het onverwachte bezoek van een 
Hollywoodster veroorzaakt nogal wat opschudding... 
Dond. 5 feb.. Ned. 3 om Ou.30 

^& Stormy Monday Britse film van Mlke Figgis uit 
1988 met Melanie Griffith, Tommy Lee Jones en Sting, 
De Texaanse grondspeculant Cosmo wil werk maken 
van de sanering van de verpauperde havenwijk van 
Newcastle, uiteraard om er een flinke stuiver aan te 
verdienen. Zijn plannen worden echter gedwars
boomd door Finney, de eigenaar van een jazzclub, 
vrll. 6 feb.. Ned. 1 om 23u.30 

VrUe nieuwsgaring: 
VU onthoudt zich 

De vertegenwoordigers van de VU in de 
commissie Media van het Vlaams par
lement hebben zich onthouden bij de 
stemming over het voorstel van decreet 
op de vrije nieuwsgaring. Dat decreet 
moet het mogelijk maken dat Vlaamse 
omroepen beelden van evenementen vrij 
kunnen verzamelen én uitzenden. 
Het akkoord dat er twee weken geleden 
moeizaam gerezen was genoot aanvan
kelijk niet alleen de steun van CVP en SP, 
partijen van respectievelijk de indieners 
Carl Decaluwé en Tuur Van Wallendael, 

maar ook van de oppositiepartijen VU en 
Agalev. Het compromis bepaalde dat de 
omroepen in hun journaals maximaal 6 
minuten beelden mochten uitzenden van 
sportevenementen waarop een andere 
omroep exclusieve rechten had. In ac
tualiteitenmagazines - waaronder dus 
ook de sport - mocht de tijdsduur op
lopen tot een kwartier. Om het verlies aan 
'exclusiviteit' niet al te groot te maken, 
bekwamen VTM en de KBVB dat beelden 

uit de voetbalcompetitie eerst door de 
houder van de rechten zouden vrijge
geven worden. 

Ondanks het feit dat er op 15 januari j.1. 
in de commissie Media een akkoord 
bereikt was met de vier partijen, werd er 
niet gestemd. Eerst wilde de bevoegde 
Vlaamse minister, Eric Van Rompuy de 
zaak nog eens nader bekijken. Een week 
later kwam die met een gewijzigd voorstel 
op de proppen. Zo kan volgens hem het 
decreet enkel geldig zijn in Vlaanderen en 
Brussel, als de evenementen daar ten
minste op poten gezet zijn door een 
Vlaamse organisatie. Dat ondermijnt niet 
alleen de geest van het decreet, maar leidt 
tot de enigszins absurde situatie dat wél 
de wedstrijd Genk-Charleroi vrij uit te 
zenden is, maar niet Charleroi-Genk. 
Voorts was er de vraag of dit Vlaams 
decreet - dat er in feite gekomen is n.a.v. 
het exclusiviteitscontract op voetbal - wel 
kan gelden voor een 'Belgisch' contract. 
Het is, zoals dit blad vorige week al 

schreef, overigens niet de laatste vraag die 
gesteld moet worden rond dit 'evene
mentendecreet'. 

Dat de VU en Agalev de boot afhielden 
had echter het meest te maken met het 
gegeven dat het decreet middels een 
amendement de opening laat dat om
roepen na onderling overleg van de regels 
kunnen afwijken. De partijen pikten het 
niet dat deze instellingen en onderne
mingen op eigen houtje kunnen beslissen 
om van de regels af te wijken. Vervolg in 
plenaire zitting over enkele weken. 

('* 14 

Zoals wij heeft ook u naar de 'Pa-
norama'-ultzendlng met het ge
tuigenis van XI gekeken. Het pro
gramma was twee keer voorpa
ginanieuws. Niet alleen het gege
ven dat XI plots als één van de 
meerdere zichzelven zou optreden 
was groot nieuws. Enkele dagen 
nadien was ook het feit dat het 
programma met vertraging was 
uitgezonden een bericht op de 
duurste krantenpagina waard. De 
vertraging werd veroorzaakt door 
de 'Schalkse Ruiters' die er blijkbaar 
In geslaagd waren om de verdwij
ning van een BV belangrijker te 
achten dan een getuigenis over 70 
kindermoorden. Aan de Reyerslaan 
brak geen revolutie uit. Heeft het 
trouwens ook u verwonderd dat er 
na al die bekentenissen van X1 en 
alle diepwetenschappelijke com
mentaren daarop nog gewoon 
competitievoetbal gespeeld werd? 
En dat er blijkbaar nog niemand aan 
denkt om een 'Moeder der Witte 
Marsen' te organiseren? Heeft ook 
u zich de vraag gesteld of Regina 
Louf door haar 'testament' haar 
eigen kinderen niet vogelvrij ver
klaard heeft? Zou u m.a.w. als 
jeugdrechter of sociaal assistent de 
verantwoordelijkheid durven ne
men om haar kinderen te plaatsen 
indien zou blijken dat de moeder ze 
verwaarloost? Of wordt ook u liever 
niet als pedofilienetwerker bestem
peld? Je kinderen laten overnach
ten bij je ouders die je er zelf van 
beschuldigt kinderpooiers te zijn 

lijkt ons hoe dan ook geen daad van 
hoog educatief gehalte ... Kijk dus 
niet verrast op als Tom Lenae/ts en 
Bart De Pauw in hun laatste af
levering Yves Desmet als gast heb
ben die u, kijker, de vraag stelt: 
'Waar'of'Nietwaar'? 
Maar politiek zowel als media laten 
ons weten dat u en wij vooral niet 
cynisch mogen worden. Het leven Is 
immers mooi. Mede daarom had 
Mariene de Wouters deze keer een 
diepgaand maatschappelijk debat 
verzorgd onder de vraag: 'Willen 
werklozen werken?'. Eer dat even
wel kon aanvangen moesten we 
Goedele Likeens doorstaan die met 
Rik Devillé kwam praten over het 
gebod 'Gij zult niet liegen'. Dat 

toch wel infantiel zijn. Een 'Ver-
keersdeskundlge' mocht het te
gendeel komen beweren. Mariene 
vertelde er niet bij dat de Tourlng-
man de autolobby vertegenwoor
digde. Zoals ze de week daarvoor 
ook niet verteld had dat de 'Is
lamkenner' een Vlaams Blok-me-
dewerker was. . 
In het tweede gedeelte volgde een 
vrij sereen zij het stereotiep debat 
tussen enkele werkgevers, enkele 
werkzoekenden en de institutione-
len van vakbond en ambtenarij. Niet 
dat wij ons er ook nog maar een reet 
van aantrekken hoor, maar we vra
gen de particuliere deelnemers aan 
dit soort 'debatten' zich toch eens 
te bezinnen over de noodzaak en 

Lucht 
De eeuwige strUd. maandag 19 Januari 1998. VTM 

Iemand als Devillé daar wil komen 
zitten, getuigt van zijn geloof In de 
mens. Dat hij ook bleef zitten nadat 
la LIekens tot twee keer toe gezegd 
had dat heel wat mensen nog 
steeds c/en'caa/zijn, doet dan weer 
vermoeden dat hij reclame maakte 
voor Pattex. Melden we nog dat 
zelfs In dit gesprek de termen 'sek
sueel misbruik' - na zes minuten -
en 'Dutroux' - na zeven minuten -
vielen. 
Daarna mocht een man van Touring 
komen verkondigen dat automo
bilisten best wat harder mochten 
rijden en dat die snelheidsregels 

het nut van hun bijdrage. Het staal 
van werklozen dat wij b.v. te zien 
kregen leek ons Immers niet van die 
aard om over te gaan tot algemeen 
hoera-geroep. Of dat was omdat dit 
werkelijk hopeloze gevallen waren, 
dan wel mensen die enkel met hun 
ongelukkige uitspraken even on
gelukkig in beeld werden gebracht, 
kwamen we niet te weten. 'De eeu
wige strijd' slaagt er niettemin in 
het commercieel TV-vacuüm te vul
len met het luchtledige. Daar moet 
dringend eens een 'Telefacts' aan 
gewijd worden! 

Krik 

29 januari 1998 



Justitie en 
geidtransfers 
Geert Bourgeois (VU) zei tijdens een 
interview op de VI?T dat de Vollcsunie de 
splitsing van Justitie eist. 
Hij zei toen dat de Walen daar niets op 
tegen i<onden Inebben omdat dit split
sing geen verband houdt met geld
transfers. Ik ben benieuwd of de Walen 

daar net zo over denken want... is de 
heer Bourgeois dan vergeten dat de 
Belgische Orde van Advocaten op sprin
gen staat (eindelijk!) en dat deze split
sing een oorzakelijk verband heeft met 
de abnormale verdeling van de Pro Deo-
toelagen? In Wallonië zijn er balies die 
twee tot drie maai zoveel Pro Deo-
toelagen trokken dan vergelijkbare ba
lies in Vlaanderen. 

Ai jaren sjoemelen de Walen met de 
nationale subsidies voor de Pro Deo-
zaken. Nu eindelijk de maat vol was voor 
de Vlaamse advocaten, weigerden de 
Walen eik extern onderzoek van de ver
deelsleutel, bang dat hun fraude zou 
uitkomen. 

De eigenzinnige Franstalige deken Jo
seph Michel besliste zomaar dat de gel
den weer worden verdeeld zoals van

ouds. Heel veel voor de Walen en de rest 
voor de Vlamingen. Enkel de Gentse 
„Leliaard" Luc De Muynck stemde mee 
met de Walen. De overige Vlaamse balies 
eisten het ontslag van Joseph Michel en 
de oprichting van een „Vlaamse Orde 
van Advocaten". 

wim Peeters, 
Turnhout 

• W E D E R W O O R D • 

Viaams onderwijs 
Waarom spreekt men in de Brusselse 
regio altijd van „Nederlandstalige" scho
len of onderwijs? Te begrijpen in de 
Brusselse context tegenover het „Frans
talig" onderwijs. Maar het is toch veel 
logischer dat wij spreken/schrijven van 
het Vlaams onderwijsnet, of van onze 
Vlaamse scholen, waar uiteraard in het 
Nederlands onderwezen wordt. De mis
kleun „Vlaamstalige" school e.d., die 
men hier geregeld hoort, zou verdwijnen 
als men stelselmatig van het Vlaams on
derwijs zou spreken en schrijven. Maar ja, 
het is onze fout niet dat hier in de Brussels 
regio het Franstalig schoolnet niet met de 
naam "Waals onderwijs" kan aangeduid 
worden... 

Hermann A.O. Wilms, 
Vorst - Brussel 

De geruchten 
Als er kritiek is op de ongecontroleerde 
berichtgeving (WIJ, 15 jan. jl., Media-
Oorlog) dan mag men het belangrijkste 
niet vergeten. De mensen willen bedro

gen worden en zijn op sensatie uit. Dat 
doet op zijn beurt de handel draaien. 
Uiteindelijk en zeker in een crisistijd is het 
geld de afgod waar iedereen naar opkijkt. 
Zwaar tilt het volk niet aan bedrog, want 
het vergeet snel en trapt er keer op keer 
opnieuw in. Een schandaaltje, waar of 
niet, geeft tijdelijk een felbegeerde kick in 
het saaie en troosteloze leven van velen. 
Men smeekt er om! 

Als je daar als media niet aan meedoet, 
dan ben je een stommerik. Weinigen 
zullen naar je omkijken of steunen. Nuch
tere werkelijkheden leest men niet graag. 
In de meeste gevallen is zelfs al dat 
eindeloos geschrijf over simpele zaken 
niet eens nodig. Omdat de waarheid zeer 
simpel is. 

Pas op! Het verschijnsel is véél uitge
sprokener dan wij beseffen. Geloven is 
aannemen als waarheid zonder bewijs. 
Maak eens de som van al datgene wat 
iedereen „gelooft" zonder bewijs! 
Wie gelooft in recht, als een Dutroux dit 
jaar nog géén proces kan hebben? Dat in 
veel gevallen en ondanks één miljoen 
bladzijden geschriften het gerecht nog 
niemand kan veroordelen lijkt wel een 
bezigheidstherapie! Wie gelooft politici 

die niet in staat zijn terecht besproken 
collega's radicaal aan de dijk te zetten? 
Wie gelooft in een vervolgingsbeleid om
dat politici de oorzaak vooral niet willen 
zien op oplossen? Enzovoort... 
Mensen willen graag de gekste dingen 
geloven. De kunst van de verspreider 
bestaat erin een gerucht als geloofwaardig 
voor te stellen en te zorgen dat weinigen 
het kunnen weerleggen. En zeker zijn dat 
je niet gestraft kan worden voor leugens 
of onjuistheden. 

Moest men wat nuchterder zijn, dan 
vallen wellicht véél (utopische?) illusies 
weg, maar het werkelijk leven zou er fel 
op verbeteren. Dat het volk dit wenst is 
wellicht ook een illusie. 

W. Degheldere, 
Brugge 

Tegen het 
mispruzen 
Dat er een vraaggesprek in uw weekblad 
(WIJ, 22 jan. jl.) kwam naar aanleiding 
van mijn reis naar Koerdistan om er de 
projecten van het Vlaams Internationaal 
Centrum te gaan bekijken, wist ik ui-

Gilde van Vlaamse Ant iqua i r s 
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teraard vooraf. Dat het hoofdartikel van 
vorige week er ook nadrukkelijk naar 
verwijst, heeft mij ontroerd maar ook 
dankbaar gestemd. Dankbaar omdat ik in 
het artikel voel hoe zovele VU-mensen, 
naast hun Vlaams-nationale inzet, ook 
nog begaan zijn met het lot van zovele 
onderdrukte volkeren. 
Ja, ik ben fier op wat ik de voorbije jaren 
allemaal gedaan heb. Ik heb hard ge
werkt. Bijna belangeloos. Maar ik kon dat 
alleen omdat er bijna 500 VU-mensen mij 
daarin gesteund hebben, hun naam ge
leend hebben, mee kleding ingezameld, x 
aantal franken gestort hebben, enz... Ik 
beschouwde mij al die tijd sjechts als 
middel om het standpunt van de VU 
inzake ontwikkelingssamenwerking uit te 
voeren. 

Wanneer u mijn naam in het hoofdartikel 
zo nadrukkelijk vernoemt, heeft u het dus 
niet allen over mij, maar over een gans 
VU-kader. Lieve mensen, allemaal heel 

nadrukkelijk bedankt! Mag ik verder op u 
allen blijven rekenen? 

Herman Hermans, 
Arendonk 

Onwaarschüniüic! 
In Het Belang van Limburg las ik m een 
klein artikeltje dat de grote economische 
mogendheid Japan met zijn kloontech-
niek al ver gevorderd is. Uit de media 
vernam ik dat België nog geen besluit 
heeft genomen over het klonen. 
Volgens mij heeft België geen toekomst 
meer en zullen wij een kolonie worden 
van landen en mogendheden waar het 
klonen wel wordt toegepast. 
Stel |e voor dat Japan al zijn weten
schappers en ingenieurs, kortom zijn elite 
kloont, dan zijn de economische gevolgen 
voor ons onwaarschijnlijk! 
Het is dus de moeite waard en van het 
allerhoogste belang dat de overheid in
vesteert in deze materie, en dat iedereen 
hierover nadenkt. 

Personen die hierover willen praten, zo
wel voor- als tegenstanders mogen con
tact met mij opnemen. 

Emmanuel Massoels 
Beekstraat 17, bus 202 

3800 Sint-Truiden 

RS. De redaktle ontvangt graag bneven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand In. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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oen op 2 september 1944 de Duitsers Kortrijk 

verlieten begon voor de van incivisme 

verdachten een helse strijd. Wie niet onmiddellijk 

aangehouden werd was de toen 68-jarige Jozef De 

Coene, het boegbeeld van een houtverwerkend 

bedrijf dat tijdens de oorlog voor de bezetter had 

gewerkt. 

Jozef Seppe De Coene was in 1897 samen 
met familieleden een meubelwinkel be
gonnen, in 1906 werd een bedrijf gesticht 
waar naast meubels ook materialen ge
maakt werden voor de inrichting en de 
verfraaiing van huizen, winkels, cafés, 
enz. Het bedrijf nam een hoge vlucht, in 
1913 werkten er ongeveer 600 arbeiders, 
vlak voor WO II was dit aantal tot 2.300 
gestegen. De firma heette voluit NVXorf-
rijkse Kunstwerkstede Gebroeders De 

Coene. 

„Werken bij De Coene" was een begrip! 

SOCIAAL 

De Coene was ook een modern bedrijf, 
het maakte piakhout (triplex en mul
tiplex) en beschikte over zijn eigen meu
belontwerpers tot de bekende Henry van 
de Velde toe! Ook nu nog is een De 
Coene-meubel een waardevol bezit dat in 
veiling duur betaald wordt. 
De drijvende kracht achter dit alles was 
Jozef De Coene die, samen met fami
lieleden en gemotiveerde bedrijfsverant-
woordelijken, leiding kon geven aan 
werklui die zich tot heel bekwame vak
mannen ontwikkelden. Wie bij De Coene 
werkte had voor de man veel achting, ook 
omdat hij sociaal zeer bewogen was, 
iemand met problemen kon steeds op 
hem rekenen. 

Maar Seppe Coene was meer dan een 
hardwerkende bedrijfsleider, hij was ook 
een verdienstelijk kunstschilder. Daar
enboven had hij vele contacten met een 
zeer groot aantal kunstenaars. Eén van 
zijn beste vrienden was Stijn Streuvels, 
ook de schilder Albert Saverys was vriend 
aan huis. Anderen die hij regelmatig ont
moette waren James Ensor, Constant Per-
meke, Herman Teirlinck, Gerard Wal
schap, Ernest Claes. Ook met bekende 
politici had hij contacten: Camille Huys-
mans, Victor Leemans, de liberalen Ro
bert Gillon en Valeer Tahon, Achiel Van 
Acker, Rik Borginon. Zelf was hij van 
1927 tot 1938 voor de liberale partij 
gemeenteraadslid. Jozef De Coene was 
gehuwd met een Franssprekende en thuis 
gebeurde de opvoeding van de kinderen 
in het Frans. 

GEBOMBARDEERD 

Toen in mei 1940 de oorlog uitbrak werd 
de Kunstwerkstede, die vlak bij het stra
tegisch belangrijke rangeerstation lag, 
door de Duitsers gebombardeerd. Het 
bedrijf zou in het jaar 1944 nog her
haaldelijk zwaar getroffen worden door 
luchtbombardementen. Telkens werd er 
heropgebouwd, o.m. met gelden van de 
Nationale Maatschappij voor Krediet aan 

de Nijverheid. Bij de inval van de Duitsers 
waren er in de firma houten barakken 
voor het Franse en het Belgische leger in 
aanmaak. De Duitse bezetter sloeg die 

barakken aan en weldra hernam de fa
briek het werk, zoals zovele bedrijven in 
België. De werkgevers van het Kortrijkse 
werden in die beslissing gesteund door 
het Kortrijks Patroonsverbond dat o.l.v. 
Leon Bekaert de morele steun had ge
kregen van de Brusselse verantwoorde
lijken voor de Belgische nijverheid. In de 
firma werd hard gewerkt, zowel voor de 
Belgische markt als voor de bezetter. Het 
aantal werknemers bleef de hele oorlog 
rond de 2.000 schommelen. Zo konden 
velen ontsnappen aan verplichte arbeid in 
Duitsland of in Frankrijk. 

gens leveringen van militaire aard. Het 
wetsartikel terzake werd heel ruim ge
ïnterpreteerd en waar de schijnvliegtui-
gen ontegensprekelijk konden be
schouwd worden als oorlogsmateriaal, 
bestond er twijfel over de barakken en de 
meubels. De krijgsauditeur vroeg voor 
Jozef De Coene en voor Arthur Deleu 
(artistiek leider van het bedrijf) de dood
straf. De uitspraak viel op 10 maart 1945: 
De Coene en Deleu kregen levenslange 
dwangarbeid. Pol Provost 12 jaar en 
andere bestuurders van 1 tot 5 jaar. Er 

De ondergang van 
de KortrUkse 

Kunstwerkstede 
Voor de bezetter werden barakken, hou
ten noodwoningen en meubels gemaakt. 
Maar de fabriek werd ook belast met het 
maken van houten schijnvliegtuigen die 
op vliegvelden werden geplaatst om de 
overvliegende geallieerde piloten een ver
keerde indruk te geven van de sterkte van 
de Duitsers. 

Jozef De Coene kreeg - hoe kon het ook 
anders - Duitse officieren op bezoek. Hij 
was lid van de DeVlag en stelde in 1941 
onder de auspiciën van deze organisatie 
schilderijen ten toon in Duitsland, samen 
met werken van o.m. James Ensor en Rik 
Slabbinck. 

Over de zaak De Coene schreef Katleen 
Speelman in 1995 een licentiaatverhan
deling met als promotor de Leuvense 
hoogleraar Luc Huyse, zelf afkomstig van 
Heule bij Kortrijk. Ze kon daarbij gebruik 
maken van familiedocumenten en het 
archief van het auditoraat-generaal in 
Brussel. Een herwerkte versie van deze 
thesis verscheen in het tijdschrift De 

Leiegouw en is nu ook in boekvorm te 
krijgen. 

TESTGEVAL 

Bij de bevrijding was Jozef De Coene er 
zich niet van bewust dat hij fout geweest 
kon zijn. Maar dat was gerekend zonder 
auditeur-generaal Ganshof van der 
meersch, die deze zaak als een testgeval 
van economische collaboratie be
schouwde, en zonder de plaatselijke ver
zetsgroepen, die sterk onder commu
nistische invloed stonden en het hoofd 
van De Coene eisten. Op 13 september 
werd hij samen met enkele van zijn me
dewerkers opgepakt en geïnterneerd. 
Een eerste proces had begin 1945 plaats 
voor de Kortrijkse Krijgsraad. De be
heerders van de firma werden beschul
digd van economische collaboratie we-

moest een schadevergoeding betaald 
worden van ongeveer 443 miljoen en de 
burgerlijke partij kreeg 500 miljoen. 
Daarmee was de zaak niet afgesloten. 
Jozef De Coene en „consorten" beschik
ten over voldoende financiële middelen 
om befaamde advocaten te betalen, o.m. 
Paul Struye, die ervoor zorgden dat be
roep werd ingesteld. Voor het Krijgshof 
in Gent werd een nieuwe interpretatie 
gegeven aan het wetsartikel omtrent de 
economische collaboratie zodat de ge
maakte barakken niet meer als oorlogs
materiaal werden beschouwd. Op 20 au
gustus 1945 volgde een nieuw arrest 
waarbij De Coene en Deleu respectie
velijk veroordeeld werden tot 20 en 15 
jaar dwangarbeid; de anderen werden 
niet schuldig bevonden en de boete werd 
verminderd tot 3 miljoen. 
De volgende stap was het Hof van Ver

breking en dan volgde nog het door
verwijzen naar het Krijgshof van Ant
werpen. Daar werd in juni 1946 de straf 
voor De Coene en Deleu bevestigd, de 
boete werd tot 393 miljoen opgedreven 
en de schadevergoeding tot 150 miljoen. 
Nadien mocht Jozef De Coene in een 
rustoord in Overijse verblijven en in 1948 
naar Kortrijk terugkeren waar hij op 15 
oktober 1950 overleed. 
In 1945 werd het bedrijf onder sekwester 
geplaatst, maar de aangestelde manda
tarissen bleken onbekwaam om het be
drijf te leiden. In 1949 telde de firma De 
Coene nog 200 werknemers. Pas in de 
late jaren '50 en in de jaren '60 groeide 
hun aantal weer boven de 2.000. Maar 
toen de familie de leiding weer in handen 
kreeg was het te laat om er nog een 
toekomstgericht bedrijf van te maken. In 
1977 ging de firma in vereffening en werd 
een groot aantal deelbedrijven gevormd 
die thans nog bestaan. 

NABESCHOUWINGEN 
Bij de geschiedenis van de Kortrijkse 

Kunstwerkstede willen we twee beschou
wingen geven. 

l.Er waren in het Kortrijkse nog vele 
andere bedrijven die voor de Duitsers 
gewerkt hadden 

en die op geen enkele manier verontrust 
werden. In het bekende textielbedrijf De 

Witte Lietaer uit Lauwe werden tijdens de 
oorlog stoffen voor Duitse legerunifor
men geweven, oorlogsmateriaal dat te 
vergelijken is met de barakken van firma 
De Coene. Er werden voor Duitse of
ficieren feestjes gegeven en de firma ver
diende veel geld. Maar er waren zonen 
van de grote bazen actief in het verzet en 
één van die zonen had de leiding bij het 
oppakken van „incivieken". „Op twee 
paarden wedden" heet dat. 
De arbeiders van De Coene hadden ge
noeg gezond verstand om in te zien dat de 
Kortrijkse bedrijven waar gewerkt werd 
voor de Duitsers, ongelijk behandeld 
werden. Na de veroordeling van de be
stuurders van hun firma hielden ze een 
betoging met een spandoek waarop 
stond: „Geen twee maten en twee ge
wichten". Heel de repressie trouwens 
was gekenmerkt door willekeur, een 
rechtsstaat onwaardig. 
2. In 1956 vierde de Kortrijkse Kunst

werkstede Gebroeders De Coene haar 50-
jarig bestaan. Bekende politici zoals eer
ste minister Achiel Van Acker, de volks
vertegenwoordigers De Clerck (CVP) en 
Deconinck (BSP) en Leon Bekaert van de 
bekende Zwevegemse firma, namen deel 
aan de feestelijkheden. Men had de spons 
geveegd over het verleden van een firma 
die in 1944 behandeld werd als een type
voorbeeld van economische collaboratie. 
Pol Provost, één van de veroordeelden in 
de zaak De Coene, werd later voorzitter 
van het VEV en zelfs van het VBO. Nog 
later werd Jozef De Coene in Kortrijk met 
een straatnaam vereerd. Zo werd aan de 
bestuurders van de firma De Coene am
nestie gegeven. Alleen de gewone VNV-
ers en vele andere Vlaamsgezinden die 
een kleine misstap begaan hadden kregen 
geen voorkeursbehandeling en geen am
nestie, maar werden dikwijls tot aan hun 
dood met de vinger gewezen. 
Het is goed dat de geschiedenis van de 
firma De Coene op papier werd gezet, we 
bevelen alle lezers dit historisch objectief 
werk van Katleen Speelman ten zeerste 
aan. 

Walter Deconinck 
^ De Kortrijkse Kunstwerkstede in de 

economische collaboratie. Katleen 

Speelman. Uitg. De Leiegouw, Kort

rijk. 110 bh., 350 fr. op rek. nr. 385-

0410743-11 van De Leiegouw, Kort

rijk. 

Jozef seppe 
De Coene kort 
voor de 
oorlog. 
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