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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD • • 

N
u Vrijdag jl. kende de Katholieke 

Universiteit Brussel (KUB) een 

eredoaoraat toe aanjordi Pupl, 

minister-president van de Generalitat de Catalunya. 

Hoogleraar Eric Defoort sprak de laudatio uit. 

Defoort doceert hedendaagse geschiedenis 

en is een puike wetenschapper die zich niet achter 

het mistgordijn van de politiek "neutrale" 

waarnemer schuilt. Hij bekent zich openlijk tot het 

demoaatisch Vlaams-nationalisme. Hij wil 

bovendien binnen de Vlaamse beweging, al dan niet 

in partijverban4 verantwoordelijkheid opnemen. 

Met het toekennen van een eredoctoraat aan 

Pujol wou Defoort alvast enkele signalen naar de 

Vlaamse gemeenschap sturen. Die gemeenschap 
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mag zich niet laten verleiden door een éénzijdige 

waardering van buitenlandse prominenten. Zo stak 

de Leuvense katholieke universteit (KUL) onlangs 

een hart onder de riem van de Spaanse monarch 

}uan Car/os. Deze heeft enkele democratische 

verdiensten. Maar, hij vertegenwoordigt de 

belangen van het Spaans centralisme en gaat al te 

vaak aan de rechten van de regionalisten voorbij. 

Juist daarom heeft Defoort binnen de 

academische raad van de KUB met man en macht 

het toekennen van een eredoctoraat aan Pujol 

bepleit. Meer dan Carlos is de door het volk 

verkozen Catalaanse republikein een democraat in 

hart en nieren. Bovendien vormen, aldus Defoort 

„zijn stnjd voor Catalonië en voor democratie van 

bij de start een onverbreekbare twee-eenheid" 

Nogal wat Vlaamse intellectuelen, behept 

met een pompeuze drang naar „political 

correctness", ontkennen de combinatie van 

demoCTatische verwezenlijkmgen en het 

nationalistisch streven. Pujols opvattingen, leven, 

werk en realisaties bewijzen nochtans het tegendeel. 

Mede daarom zijn in Catalonië termen als El 

dirigent nacionalista en la codición nacionalista 

geen dragers van boegeroep of applaus. 

Nationalisme is een neutraal begrip en een 

nationalistisch politicus hoeft geen onderwerp van 

kritiek uit te maken. Voor onze lezers is dat 

vanzelfsprekend. Voor anderen nog steeds niet „In 

bepaalde delen van het land eist bij deze kwalificatie 

een onmiddelijke meewarigheid en zelfs een niet 

aarzelende afkeer." 

Daartegen moeten de demoaatische 

Vlaams-nationalisten zich blijven verzetten. 

Overigens onderstreept Defoort het belang van een 

demoaatische Vlaams-nationale partij. Het Vlaams-

nationalisme m ^ zich niet door anü-partijpolitieke 

gevoelens laten leiden. 

Noch kan het Vlaams-nationaal programma 

beheerst worden „door het u wel bekende 

simplistisch binaire scenario van Nieuwe Politieke 

Cultuur versus Oude Politieke Cultuur. De 

Catalaanse minister-president heeft al vanouds een 

politieke cultuur die zich voortdurend vernieuwt." 

(evdc) 

Over Brussel. 
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Over Sigurd. 

V erleden week was het precies 30Jaar 
geleden dat Jan Verroken (CVP) en 

Maurlts Coppieters (VU) interpellaties 
hielden over het plan om In Leuven een 
volledige Franstalige universiteit te be
houden. Maandenlang was daartegen In 
Vlaanderen geprotesteerd, tegen de 
Franstalige anngantie, tegen de regering 
Van den Boeynants-De Clercq, tegen de 
Inrichtende macht (de bisschoppen van 
België). Die mistige dinsdag 6 februari 
'68 kwam het in de Kamer niet tot een 
stemming over een vertrouwensmotle, 
Verroken wou zijn partijgenoten-minis
ters sparen, maar VdB kreeg wel de 
opdracht tegen 's anderendaags een 
regeerverklaring over Leuven op te stel
len. Die raakte echter niet In de plenaire 
vergadering, de tekst was zo schaam
teloos vaag dat de CVP-ministers hun 
ontslag aanboden. Uit de daaropvol
gende Informatieronde bleek dat de cri
sis zeer diep geworteld zat, slechts par
lementsverkiezingen en een verklaring 
tot grondwetsherziening boden een uit
weg. Maar eer het zover was kreeg Leu
ven nog een lange staart, de unitaire 
politieke partijen splitsten zich en gingen 
elk hun eigen communautaire weg. 1968 
betekende een keerpunt in de Belgische 
politiek, uit de crisis rond Leuven ont
wikkelden zich fenomenen die tot op 
vandaag spelen. 

Walllnganten die gehoopt hadden dat de 
afgesplitste UCL zich In hartje Wallonië 
zou Integreren kwamen bedrogen uit. 
Aan de bietenvelden van Waals-Brabant 
werd het nagelnleuwe louvain-la-Neuve 
ontfutseld. Geen lukraak gekozen plek, 
maar doelbewust dicht bij Brussel en de 
Vlaamse rand I Want wie het nog niet zou 
weten: Franstallgen doen niets vrijblij
vend, maar volgens een weloverwogen 

30 jaar 
na Leuven 

strategie die enkel en alleen verfransing 
nastreeft. Dat behoort nu eenmaal tot 
hun wezen, tot hun Identiteit. Zo hebben 
ze ook Vlaamse wijken van Brussel in
gepalmd, en later de Vlaamse gemeen
ten rond Brussel. Ze bewonen en be
sturen ze, ze hebben er ook hun In
stellingen Ingeplant: klinieken en labo's, 
groene domeinen en sportcentra. De 
Franstallgen beperken zich daarbij met 
tot de gemeenten met faciliteiten, ze 
dringen tot diep In Vlaams-Brabant door, 
vanuit Brussel en van over de taalgrens. 
Het Is hun overtuiging dat het hele 

ommeland van Brussel hoofdstedelijk 
gewest moet worden. Dat deze uitbrei
ding gepaard gaat met onbeperkte ver
stedelijking is niet toevallig, maar de 
bedoeling! 
Toegegeven, het duurt veel te lang eer 
de Vlaamse overheid tegen onwillige 
Franstalige overheden In de faciliteiten
gemeenten optreedt. Met een Vlaamse 
regering en een Vlaams parlement, een 
bestendige deputatie en een provin
cieraad van Vlaams-Brabant zijn er nu 
geen excuses meer. 
sinds de splitsing van Leuven hebben de 
Franstallgen zich met grote ijver en met 
succes op verdere verfransing toege
legd. Uit de kordate houding van de 
Vlaamse regering putten ze vandaag 
nieuwe moed, ze weten dat ze nu moe
ten scoren. Wat hun strategie precies 
Inhoudt, Is niet helemaal duidelijk omdat 
er vele onbekenden zijn. 
Zo weten ze niet goed wat ze met 
Dehaene-Tobback moeten aanvangen, 
Spelen die twee wel open kaart wat de 
verkiezingsdatum betreft? Hoe ver
houdt deze tandem zich tot de Waalse 
part;ijen? En wat staat de PS op het 
gerechtelijke vlak te wachten? Hoe lang 
nog houdt Nothomb zijn gehavende PSC 
samen? Hoe ver kan de PRL van Louis 
Michel het FDF volgen? Waarom fluit 
Dehaene die vervelende Vlaamse mi

nisters Leo Peeters en Luc Martens niet 
terug? Waarom steekt de premier geen 
poot uit om de crisis In Brussel te de
blokkeren? 
Hoe ver mag Johan Sauwens In de com
missie Staatshervorming gaan, deze wil 
de voor Wallonië zo noodzakelijke uni
taire Sociale Zekerheid splitsen? Waarom 
deelt Dehaene daarover niets mee aan 
pariement en bevolking? Zijn houding 
maakt de Franstallgen zenuwachtig! Het 
Is duidelijk: dit land Is rijp voor een 
nieuwe communautaire koortsaanval. 
Ondertussen moet de Vlaamse regering 
onverminderd doorgaan om het Vlaams 
karakter van de rand te versterken. Liefst 
In een zo breed mogelijk actieplan waarin 
hulsvesting, onderwijs, soclo-cultureel 
leven, welzijnszorg en èlle aspecten van 
dienstveriening aandacht krijgen. De 
Vlaamse regering zal daarbij op steun en 
medewerking vanwege de VU kunnen 
rekenen. 
Maar de Franstallgen moeten wel be
seffen dat de toekomst van hun ge
meenschap niet In Vlaams-Brabant ligt, 
maar daar waar het Waalse hart klopt. 
Echte Walllnganten moeten weten dat In 
de strijd om Vlaams-Brabantse gemeen
ten Wallonië geen baat heeft, maar enkel 
een handvol bourgeois dient, 

Maurlts van Liedekerke 



Anke weet het niet meer 
Anke Van dermeersch schijnt het allemaal 

niet meer zo te weten. Deze gewezen miss-

België werd door de al even gewezen VLD-

jongerenvoorzitter Peter Reekmans enige 

tijd geleden ingehaald als VLD-verruimster. 

Een onderhoud met o.a. VLD-goeroe 

Herman De Croo in de blitze discotheek 

'Carré' was er het gevolg van. Omdat ze 

geposeerd had voor het weekblad 'Kwik' 

werd ze voor drie maand geschorst als 

advocate. Nu werd ze door een 

politiepatrouille slapend aangetroffen in 

haar wagen in een grasberm. Niemand 

weet of dit Nieuwe Politieke VLD-Cultuur 

is. Miss Van dermeersch wist zelfs niet 

meer hoe ze in de berm terechtgekomen 

was. Verhofstadt heeft voorwaar geen 

gemakkelijke job ... 

Die Willy toch... 
„Hoe groot is het kiezerspotentieel voor Agaiev? Dit is 
groot, l<linl<t het uit één mond. Maar wij vissen niet alieen in 
die vijver, zeggen Rob en Jos. De Volksunie heeft hier een 
links profiel en een stemmentrekker als Willy KuIJpers - de 
man met de rolkraag toen alle parlementsleden nog een 
das droegen doet ons de das om." 

Uit een artil<el over Agaiev Herent. Geiezen in Bladgroen, 
maandbiad van de Viaamse Groenen, jaargang 17, nr. 1, 
januari 1998. 
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Bij Opel worden geen 1.900 
maar 'slechts' 1.000 werknemers ont
slagen. 

De ballon van WIm Verstraeten 
heeft het duurrecord 'in de lucht blij
ven' verbroken. De reis rond de wereld 
ging - mede vanwege het Chinese 'Ni-
i l i- jétr-niet door 

Alain Hubert en Dixie Danser-
coer hebben vla de langste weg Ant-
artica doorkruist. Tfe voet. 

Bill Gates, baas van Microsoft 
en rijkste man ter wereld, kreeg bij een 
bezoek aan Vlaanderen een taart in 
het gezicht. Gates kon zijn onderhoud 
met o.m. minister-president Van den 
Brande gewoon voortzetten. De dader 
riskeert een boete van maximaal 5.000 
fr. 

Het AIDS-virus zou afkomstig 
zijn van één enkele persoon uit Bel
gisch Kongo. Hij zou besmet geraakt 
zijn door het eten van besmet apen-
vlees. 

In de VS-staat Texas is Karla 
Tucker terechtgesteld voor het ple
gen van een dubbelvoudige moord. 
Haar executie werd, mede omdat ze 
een vrouw is, wereldnieuws. 

Afgelopen week kende twee 
opmerkelijke verschUnlngen voor de 
rechtbanken. Kardinaal Danneels heeft 
in eigen persoon getuigd op een pe-
dofilieproces, Renaultvoorzitter Louis 
Schweitzer kwam als beklaagde naar 
de Brusselse correctionele rechtbank. 

Walen zowel als Limburgers 
zouden zich vaker ziek melden dan de 
rest van België. 

Zo'n 14.000 gabbers maakten 
zaterdagnacht het Sportpaleis onvei
lig. 182 onder hen hadden verzorging 
nodig. Het Vlaams Blok - dat er een 
mislukte actie tegen geluidshinder 
hield - vond dat waarschijnlijk ook van 
de 13.818 anderen. 

Met een haast sardoniseh ge
noegen volgen de media Paul Marchals 
'Ronde van België'. De PNP wist op haar 
tweede infovergadering - nu in put-
teke Hasselt- 50 mensen op de been te 
brengen. 

Europa stelt een totaal invoer
verbod In op roodwangwaterschlid-
pacyes. 
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RANDKRANT 
Naar aanleiding van het Actieplan 

Vlaamse Rand dat de Vlaamse regering op 
vraag van de provincie Vlaams-Brabant 
mee opstelde, onstond zowat een jaar 
geleden de Randkrant. Het maandblad 
bereikt meer dan een kwart miljoen le
zers. Er worden bijdragen geleverd over 
alle economische, culturele, sociale en 
politieke gebeurtenissen en ontwikkelin
gen die voor de streek van belang zijn. 
Bovendien besteedt Randkrant bijzon
dere aandacht aan onthaal en integratie 
van de vele migranten en anderstaligen 
die in Vlaams-Brabant verblijven. Alles
zins wil de provincie roet het maandelijks 
blad het Vlaams karakter in de Rand rond 
Brussel vrijwaren en versterken. Op ini
tiatiefvan VU-gedeputeerde Herman Van 

Autgaarden heeft de bestendige deputatie 
de Randkrant voor het eerst geëvalu
eerd. 

Over het algemeen beoordeelt de de
putatie het blad gunstig, maar dringt ze 
op enkele duidelijke bijsturingen aan. Zo 
wordt te veel aandacht aan "human-in
terest"- onderwerpen besteed, is de ru
briek cultuur te gespecialiseerd en wordt 
de programmatic van grote centra over-
benadrukt. Daartegenover moet meer 
aandacht naar jongeren en migranten 
uitgaan en moeten de gemeenten ge
lijkmatiger aan bod komen. Bovendien 
dienen maatregelen van zowel de 
Vlaamse regering als de provincie 
Vlaams-Brabant die het Vlaams karakter 
van de Rand versterken, meer geduid 
worden. Ook wil de provincie dat de 
Randkrant openstaat voor kritische ge
luiden van de Vlaamse verenigingen. 

VLAAMSE BALIES 
Het kon niet langer uitblijven. Zaterdag 
jl. is in Brussel de Vereniging van Vlaamse 

Balies opgericht. Dertien van de veertien 
Vlaamse balies stemden daarmee in. De 

weerspannige Gentse balie was niet uit
genodigd. Dat zorgt voor problemen. De 
Vlaamse balies hebben met de Nationale 
Orde gebroken en weigeren deze nog 
langer financieel te steunen. De Gentse 
advocaten die pro-deo pleiten, dreigen 
daardoor in de komende maanden hun 
vergoeding te verhezen. Wat ook het 
standpunt van de Gentse balie mag zijn, 
dan kan en mag niet in de bedoeling 
liggen. 

De andere balies hebben er goed aan 
gedaan een eigen orde op te richten. Ze 
stippen terecht aan dat slechts op die 
manier met de Franstalige balies over een 
grondige vernieuwing van de beroeps
organisatie kan onderhandeld worden. 
Binnen de Nationale Orde werd elk ge
sprek onmogelijk. Maar, het initiatief op 
het "terrein" moet wettelijke navolging 
krijgen. VU-kamerlid Geert Bourgeois 

diende terzake een wetsvoorstel in. Het is 
aan Justitieminister Stefaan De Clerck om 
daar werk van te maken. Misschien kun
nen op die manier de problemen met de 
Gentse balie opgelost worden. 

ONTSLAG 
Zoals bekend regeert de hoofdstedelijke 
regering zonder een Vlaamse meerder
heid in het 
Brussels parlement. Het Verbond van het 

Vlaams Overheidspersoneel (WO) merkt 
daarbij op „dat de oprichting van het 
Brussels gewest aan de Vlaamse publieke 
opinie verkocht werd met het argument 
dat deze niet zonder een Vlaamse meer
derheid zou kunnen regeren." 
Door het ontbreken van een Vlaamse 
meerderheid, aldus het W O , is de hoofd
stedelijke regering niet langer wettelijk 
samengesteld. Deze regering moet dan 
ook ontslag nemen. Bovendien, zo oor
deelt het W O , wordt de "Brusselwet" van 
1989 overtreden. Deze bepaalt dat de 
Brusselse regering ofwel drie staatsse-

Moet 

Schweitzer 

boeten voor 

Renault? 

cretarissen ofwel geen staatssecretarissen 
telt. Wegens het ontslag van VU-staats-
secretaris Vic Anciaux moeten de be
stuursdaden van de twee overblijvende 
Franstalige staatssecretarissen aange
vochten worden. Ook al denken enkele 
Franstalige professoren daar anders over, 
de Vlaamse oppositiepartijen, aldus het 
W O , moeten de beslissingen van de 
staatssecretarissen onderuit halen. 

CHABERT 
Zoals we op blz. 4 vermelden straalde een 
interne CVP-ruzie op de Brusselse crisis 
af. Zowel de Brusselse minister-president 
Jos Chabert als de Vlaamse minister
president Luc Van den Brande dongen 
naar het voorzitterschap van het Europese 

Comité van de Regio's. 

De Europese Volkspartij (EVP) heeft de 
knoop doorgehakt. De fractie zal Chabert 
op 17 februari voordragen als kandidaat
voorzitter van het Comité. Reeds in de 
eerste ronde kreeg de hoofdstedeling 39 
van de 63 uitgebrachte stemmen achter 
zijn naam. Chabert had het voordeel zich 
te kunnen voorstellen als een "regionalist" 
en een "grootstedeling". In het Comité 
zijn zowel regio's als steden vertegen
woordigd. Van den Brande is en blijft 
voorzitter van de Vereniging van Regio's 

in Europa. Deze organisatie telt 287 leden 
uit 23 landen. 

ZORGVERZEKERING 
Het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Ze

kerheid (AK-VSZ) heeft alle Vlaamse par
lementsleden aangeschreven om hen aan 
te zetten werk te maken van een Vlaamse 
zorgverzekering. Het initiatief van het 
Aktiekomitee komt niet uit de lucht ge
vallen. Er is op dat vlak een merk
waardige unitaire recuperatie aan de 
gang. En dat terwijl er in het Vlaams 
parlement een vergelijk werd gevonden 
om de gezondheidszorgen en de kin
derbijslagen te defederaliseren. 
Zo werkte Vlaams minister van Gezond
heidsbeleid Wivina Demeester (CVP) een 
voorstel uit opdat de ouderenzorgver
zekering een Vlaamse verzekering zou 
worden. Het bejaardenbeleid is immers 
een Vlaamse bevoegdheid. Onder druk 
van de ziekenfondsen, zo vermoedt prof. 
Eric Ponette van het AK-VSZ, verzette 
CVP-minister van Welzijn Luc Martens 

zich tegen de maatregel van zijn collega. 
Tegelijk besliste de federale regering geen 
aparte sociale bijdragen meer per tak van 
de Sociale Zekerheid te heffen, maar één 
algemene bijdrage. Op die manier wordt 
de financiële afsplitsing van kinderbij
slagen en ziekteverzekering moeilijker. 

GEHEIM 
De bedoeling ligt voor de hand: de fe
derale regering, daarin gesteund door de 

12 februari 1998 



waarde Heer 
HoofareaacFeur. 
Mijnheer De Liederkerken, daar dampt mij de koekoek! Nu stel 
ik vorige week in uw zeer geëerd blad vast dat gij het niet erg vindt 
dat er met Paul Maréchal gelachen wordt! Is dat misschiens 
omdat ze ook altijd met uwen ge-kunt-me-toch-niet-vinden-
maar-ik-kom-zelf-wel-weer-terug-baas de draak steken? Want ik 
heb dat wel in de smiezen: ge begint nu al met uwe ver
kiezingspropaganda. Ge moet die Maréchal, vivant en wel als hij 
is, een kans geven. 
Dat IS een mens, mijnheer De Liederkerken, die tenminste 

nadenkt over dingen. 
„Migrantenstemrecht'" „Dat weet ik nog met'" 

„Federalisering Justitie'" „Dat weet ik nog met!" 

„BTW op de snijbloemen'" „Dat weet ik nog met!" 

„Confederalisme?" „Kunt ge dat nog eens herhalen'" 
Dat IS wat ik noem iemand met nuances. Stel u voor dat die PNP 

meteen over alles een gedacht had? Mijn gedacht! 
Voor de rest had ik op uw vorig nummer geen opmerkingen. Of 

toch: ge vraagt soms toch wel veel van de gewone man. Toen ik 

mij met uw blad heb aangeboden bij 'Brasserie Haacht' om er een 

gratis pintje in ontvangst te nemen, werd mij dat geweigerd. 'Skilt 
en Friend zeker?', heb ik de waard naar de kop geslingerd. 

Mijnheer De Liederkerken: het Vlaams-nationalisme heeft in 

Tubize nog een toekomst' 
Ook nog dit- ik heb uit goede bronnen vernomen dat XI nu ook 
haar betrokkenheid in de moorden op Kennedy en Lahaut heeft 
bekend. Het spreekt voor zich dat ge die berichten eerst moet 

natrekken en daarom heb ik naar De Morgen geschreven. Als ge 

het daar de eerstkomende dagen met in ziet staan, dan zal het 

waarschijnlijk waar zijn. 
Vriend van de gedreven pers, ik blijf tot uwer beschikking, 

De Gele Geeraerts 
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unitaire ziekenfondsen, werken een split
sing van de gezondheidszorgen tegen. 
Ook de toekenning van het beheer van de 
ziekteverzekering aan unitaire werkge
versorganisaties en vakbonden werpt een 
dam op tegen de splitsing. Overigens 
blijft het rapport-Jadot reeds twee jaar 
uit. Op die manier wordt geenszins con
trole uitgevoerd op "de gelijke toepassing 
van de regelgeving in heel het land". 
Onlangs nog klaagde VU-kamerlid kn-

nemte Van de Casteele dit aan, maar ze 
vond weinig gehoor. 
Regionale verschillen in de ziekte-uit-
gaven worden immers "geheim" gehou
den. Kritische opmerkingen binnen de 
unitaire ziekenfondsen zijn met welkom. 
Zo zijn de ziekenfondsen in België wet
telijk verphcht verkiezingen te organi
seren. AK-VSZ-secretaris Jurgen Con

stant merkt daarbij op dat de zieken
fondsen zo weinig mogelijk ruchtbaar
heid aan de verkiezingen geven. Ze kun
nen met aanvaarden dat mensen die zich 
kritisch tegen hen opstellen, verkozen 
zouden worden. 

OMERTA 
Onlangs nodigden de leden van de com
missie Staatshervorming in het Vlaams 
parlement federaal staatssecretaris voor 
Ontwikkelingssamenwerking Reginald 

Moreels (CVP) eenparig uit om zijn visie 
op een mogelijke regionalisering van ont
wikkelingssamenwerking te komen toe
lichten De staatssecretaris stuurde zijn 
kat. 

Overigens weigerden zowel Moreels als 
federaal minister van Landbouw Karel 

Pmxten (CVP) hun ambtenaren deel te 
laten nemen aan hoorzittingen van de 
commissie Staatshervorming. Commis
sievoorzitter/o/>a« Sauwens (VU) is ver
bolgen. „Met deze federale omerta wordt 
het recht op informatie van de Vlaamse 
volksvertegenwoordigers op een onaan
vaardbare wijze beknot. Het is logisch dat 
de commissie de volgende staatshervor
ming op een grondige manier wil voor 
bereiden. Informatievergaderingen met 
federale ambtenaren vormen daar een 
essentieel onderdeel van. De lege-stoel-
politiek van Dehaene zal evenwel met 
beletten dat het Vlaams parlement haar 
werkzaamheden voortzet. Deze week 
worden de krachtlijnen over ontwikke 
lingssamenwerking, economie, energie, 
landbouw, tuinbouw en visserij gefor
muleerd. Vanaf 18 februari komt het luik 
fiscale autonomie aan bod." 

ZOLA 
De disussie over de faciliteitenkwestie 
leidt bij de Franstahgen met enkel tot 
onwettige acties, bepaalde initiatieven 
nemen ook hilarische vormen aan. Zo 
schreef "Vlaams parlementslid" en bur

gemeester van Linkebeek Christian Van 

Eyken in naam van de verkozenen van de 
Lijst van de Burgemeester een tweetalige 
brief naar alle "beste inwoners van Lin
kebeek." 

De burgemeester maakt daarin gebruik 
van een uittreksel van Brief aan Frankrijk, 

geschreven door Emile Zola op 7 januari 
1898. Het woord Frankrijk werd evenwel 
door Vlaanderen vervangen. Geheel vol
gens gewoonte vermeldt de burgervader 
dat het om een "vrije vertaling" gaat: 
„Vlaanderen, ik smeek je, beheers je, 
herpak je, zonder verwijl... Vlaanderen 
wordt wakker, denk aan je glorietijd. Hoe 
IS het mogelijk dat je liberale bourgeoisie, 
dat je geëmancipeerde volk, in deze crisis, 
met ziet tot welke verstandsverbijstering 
ze worden gebracht?" 

Vlaamse Orde 
van 

advocaten 

boven de 

doopvont. 

Het conflict tussen Nederlandstaligen en Franstaligen 
omtrent de faciliteitenregeling loopt hoog op. Hoe 

valt de uitzinnige reactie van de Franstaligen te verklaren? 

Oproep tot 
gematigden 

Zoals bekend ontstond het huidig fa-
ciliteitenconf liet toen Vlaams ministervan 
Binnenlandse Aangelegenheden Leo 
Peeters (SP) eind december 1997 een 
rondzendbrief stuurde naar twaalf ge
meenten waar Franstalige inwoners fa
ciliteiten genieten De minister nchtte de 
brief ook naar het mintstene van de 
Vlaamse gemeenschap en naar de 
Vlaamse openbare instellingen Minister 
van Welzijn LucMartens (CVP) stuurde een 
dergelijke bnef naar de OCMW's van de 
faciliteitengemeenten 
De bneven geven aan dat een Franstalige 
inwoner van een Vlaamse faciliteitenge
meente telkens weer, indien hij of zij dat 
wenst, Franstalige documenten moet 
aanvragen Op die manier worden de fa
ciliteiten uitzonderingsmaatregelen en 
worden ze met langer beschouwd als een 
automatisch recht voor het leven Er wor
den bovendien stappen ondernomen op
dat de Franstalige inwoners zich aan de 
bestuurlijke Nedertandstaiigheid van de 
Vlaamse randgemeenten zouden aanpas
sen Kortom, de maatregelen sporen de 
Franstaligen tot een mentaliteitswijziging 
aan Er is geen sprake van assimilatie, noch 
van "etnische zuivering", want de faci
liteiten worden met eens afgeschaft De 
Franstaligen wordt wel gevraagd zich in 
Vlaanderen te integreren, ze moeten le
ren beseffen dat ze op Vlaams grond

gebied wonen Daar hebben ze de groot
ste moeite mee, in die mate dat de Frans
talige media en de Franstalige acade
mische- en politieke wereld in rep en roer 
staan 
Niettemin zijn de rondzendbneven ge
baseerd op een eenvoudige en perfect 
verdedigbare logica In een federale staat 
met onderscheiden taalgroepen worden 
taalhomogene gebieden vastgelegd De 
gebieden worden van elkaar gescheiden 
door een overanderlijke grens Anders
taligen die zich op het grondgebied van 
een bepaalde gemeenschap vestigen 
dienen zich aan te passen Zoniet komt de 
taalhomogeniteit van het territorium in 
het gedrang, wordt de taalgrens in vraag 
gesteld, zijn alle ingrediënten voor een 
intens conflict aanwezig en dreigt het 
federale model te worden opgeblazen De 
overheid die de voogdij over het grond
gebied heeft, moet dat vermijden Ze 
heeft daarbij het recht om de taalwetten 
toe te passen Dat Is wat de Vlaamse 
gemeenschap doet in het belang van 
Vlaanderen, jazeker, maar evenzeer ter 
verdediging en vrijwanng van het federale 
model, wat in de huidige conflictueuze 
sfeer al te weinig benadrukt wordt 
Uit de maatregelen van de Franstaligen 
tegen de door de Vlaamse regering ge
ïnterpreteerde faciliteitenregeling, blijkt 
hoezeer historische, bijna overkomelijke 

misvattingen gegroeid zijn Neem de ju-
ndische stappen die de Franstaligen on
dernemen Ze wenden zich tot de Raad 
van State, overtuigd van het feit dat de 
Vlaamse regering met bevoegd is om de 
taalwet toe te passen Ze verwijzen daarbij 
naar de taairegeling van 1963, naar de 
staatshervorming van 1980, naar de fa-
ciliteitenwet of de "pacificatiewet" van 
1988 Ze venwarren grondwet met bij
zondere wet, bijzondere wet met wet en 
wet met toepassing van de wet Dat is met 
venwonderlyk, want de wetgeving ter zake 
bleef vrij vaag Er is geen enkele wet, van 
welke aard dan ook waann duidelijk uit
sluitsel wordt gegeven over het al dan met 
tijdelijk karakter van de faciliteiten Door 
de moeizaam opgebouwde en soms te
genstrijdige rechtspraak waren en zijn te
genstrijdige interpretaties schenng en in
slag Contolerende instanties en personen 
weigerden jaren lang hun verantwoor
delijkheid op te nemen Omdat accute 
problemen voor zich uitgeschoven wer
den, kregen de betrokken partijen de kans 
om toekomstverwachtingen uitte spelen 
Dat gaat zover dat de Franstalige ge
meenschap bestuurders van het Vlaams 
grondgebied aanspoort om tegen maat
regelen van de eigen voogdij-overheid in 
te gaan De redactie kreeg een "model"-
bnef m handen waann Franstalige bur
gers, daann gesteund door de Franse 
gemeenschap, Vlaamse diensten verwit
tigen dat ze tot 'burgerlijke ongehoor-
zaamhied" zullen overgaan 
Er staat geen maat op het Franstalige 
supenoriteitsgevoel Alles kan, alles mag, 
zelfs grenzen worden veranderbaar Zijn 
er bij onze zuiderburen geen gematigden 
die beseffen dat het door hen geprezen 
federaal model op de helling wordt ge
zet' Denkt "onze" premier eraan dat zijn 
stilzwijgen zich tegen hem, zijn partij, zijn 
regenng en Vlaanderen kan keren' 
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e politieke en institutionele crisis in Brussel 

moet nog voor de verkiezingen op federaal 

niveau geneutraliseerd worden. Daartoe dienen 

VU-kamerlid Annemie Van de Casteele 

en Brussels VU-raadslid Sven Gatz 

enkele wetsvoorstellen in. 

Brussel is een 
grondwettelijk 

vastgelegd 
tweetalig 

gebied. Het 
wordt tUd dat 

de federale 
regering dK 

beseft. 

Sven Catz: „Als de 
Brusselse 

excellenties 
toegeven, zullen 

we amok maken. " 

Annemie 
Van de Casteele: 

„ We moesten 
het maar zelf 

uitzoeken." 

\ 

Zoals bekend nam VU-staatssecretaris Vïc 
hncïaux op 20 november 1997 ontslag uit 
de Brusselse regering. Dat sindsdien de 
Brusselse crisis juridisch en institutioneel 
aanhoudt, is onloochenbaar. Voortaan re
geert de Brusselse regering zonder de 
goedkeuring van een Vlaamse meerder
heid in het Brussels parlement. De werking 
van de Gemeenschappelijke Gemeen

schapscommissie (GGC) ligt zou goed als 
lam. In deze bicommunautaire instelling, 
bevoegd voor ziekenhuizen, bejaarden
instellingen e.d.m., kan de begroting door 
de afwezigheid van een Vlaamse meer
derheid niet worden goedgekeurd. Op 
basis van voorlopige kredieten kuimen er 
enkel lopende zaken worden afgehandeld. 
Overigens moeten de twee taalgroepen 
achteraf de ratificatie van de voorlopige 
kredieten goedkeuren. Op die manier 
worden bij een staking van stemmen ook 
de voorlopige kredieten verworpen. Bo
vendien moet de Brusselse regering telkens 
weer een visum bij het Rekenhof aan
vragen om deze kredieten te openen. Het 
Rekenhof denkt eraan de visa niet langer 
toe te kennen. 

EUROPA 
Dat de GGC voor 1 januari 1999 ook het 
Verdrag van Amsterdam moet ratificeren, 
wordt als bijzonder vervelend ervaren. De 
afwezigheid van een Vlaamse meerderheid 
binnen de GGC dreigt dit voornemen op 
losse schroeven te zetten. Door het "in
cidentje" m Brussel kan België op het 
Europese front een mal figuur slaan. En 
dat terwijl de Brusselse minister-president 
Jos Chabert (CVP) solliciteert voor het 
voorzitterschap van het Europese Comité 

van de Regio's. In dit Comité heerst een 
meningsverschil tussen de aanhangers van 
de regio's en de voorstanders van de grote 
steden die zich in het Comité willen laten 
gelden. De Brusselse minister-president 
kan zich aandienen als zowel een "re-
gionalist" als een "grootstedeling". Daar
mee steekt hij de Vlaamse minister-pre
sident Luc Van den Brande (CVP) de loef 
af Ook hij aast op het voorzitterschap van 
het Comité, wat zowel binnen de CVP als 
biimen de Europese Volkspartij (EVP) voor 
"interne onenigheid" zorgt. 
De CVP-heisa straalt op de Brusselse crisis 
af. Het is geen toeval dat Van den Brande 
en met hem de Vlaamse minister voor 
Brusselse Aangelegenheden, Brigitte Grou-

wels, een andere oplossing voor Brussel 
wensen dan Chabert. Deze doet samen 
met zijn SP-coUega Rufin Gnjp, de Vlaams-
Brusselse minister van Ambtenarenzaken, 
alsof er mets aan de hand is. Beiden sloten 

een "stilzwijgend akkoord" om de rati
ficatie van voorlopige kredieten op de 
lange baan te schuiven. Chabert spreekt 
bovendien elke bereidwillige "constituti
onalist" aan om met behulp van "juridisch-
technische" argumenten te vermijden dat 
in de GGC over het Verdrag van Am
sterdam zou gestemd moeten worden. Of 
de CVP dit zo maar zal aanvaarden, is zeer 
de vraag. Chabert zou daarmee - als 
kandidaat-voorzitter van het Comité van 
de Regio's - aangeven dat de gemeen
schappen niet bij het Europa- in-opbouw 

sident Charles Picqué (PS) contact op met 
VLD-raadslid Guy Vanhengel. De Brus
selse hberale mandataris lijkt bereid om in 
ruil voor regeringsdeelname enkele VLD-
eisen te laten vallen. 

DRIE VLIEGEN 
Wel eist de VLD dat de Vlamingen een 
minimale vertegenwoordiging, 25 van de 
75 zetels, in de Brusselse hoofdstedelijke 
raad verkrijgen. Daartoe hebben de li
beralen een wetsvoorstel in de federale 
Kamer van Volksvertegenwoordigers in
gediend. De VU sluit zich daarbij aan. Ook 
het Vlaams parlement, net als de on
dervoorzitter van het Brussels parlement 
Jan Beghin (CVP)en zijn partijgenoot Wal

ter Vandenbossche ondersteunen de eis. 

Van het goede 
te veel 

moeten betrokken worden. Dat wil Van 
den Brande, de andere kandidaat, niet 
geweten hebben. 

AMOK 
Wie geenszins van plan is de belangen van 
de Vlaamse gemeenschap te behartigen, is 
SP-minister Rufin Grijp. Deze is van me
ning dat voor de vastlegging van de taal-
kaders in de Brusselse gewestelijke ad
ministratie slechts het "werkvolume" als 
criterium kan gelden. Op basis daarvan 
zou het aandeel van de Vlamingen in de 
gewestelijke administratie tot 25% dalen. 
Grijps rapport, waarin de nieuwe taai
verhouding "verantwoord" wordt, ligt al 
een hele tijd in de lade. Vic Anciaux wist 
daarvan, nam onder meer daarom ontslag, 
wat Grijp deed besluiten om het gevoelige 
dossier nog even voor zich uit te schuiven. 
Vandaag ligt het terug op de onderhan
delingstafel. Zonder morren zou Chabert 
met de inhoud van het rapport instem
men. 

In Vlaanderen, niet in het minst binnen de 
CVP, begint men te beseffen dat de on
overkomelijke juridische en polirieke pro
blemen binnen de GGC, het dreigende 
Europa-debacle én de ontoegeeflijke vast
legging van de taalkaders in de Brusselse 
gewestelijke administratie van het goede te 
veel wordt. ,J^s Grijp en Chabert zich met 
dit alles akkoord verklaren, zullen we 
amok maken en zal het protest in Vlaan
deren toenemen", zo voorspelt Brussels 
VU-raadshd Sven Gatz. Een bereidwillige 
VLD kan de pijn verzachten. Door hier en 
daar op een niet al te zwaarwichtige VLD-
eis in te gaan, kan de Brusselse regering "op 
eigen krachten" de crisis bedwingen. 
Daarom nam de Brusselse minister-pre-

Het ziet ernaar uit dat premier Dehaene 
zich niet meer aan dit gezamenlijk Vlaams 
voornemen kan ontrekken. Op de agenda 
van de federale regering staat ook de 
invoering van het gemeentelijk stemrecht 
voor EU-burgers. De toekenning vereist 
een tweederde meerderheid en dus de 
medewerking van de PRL-FDF-fractie. 
Het Europees stemrecht dreigt evenwel de 
politieke vertegenwoordiging van de Ne-
derlandstaligen in Brussel te ondermijnen. 
Daarom willen de Vlamingen dat tevens 
met behulp van een tweederde meer
derheid het aantal Vlaams-Brusselse par
lementsleden wordt opgetrokken. Als De
haene daaraan voldoet, slaat hij drie vhe-
gen in één klap. Eerst en vooral zou 
eindelijk, na lang aandringen door de 
Europese Unie, de kogel van het ge
meentelijk stemrecht voor EU-burgers 
door de kerk zijn. Als daaraan het dossier 
van de minimale Brusselse vertegenwoor
diging gekoppeld wordt, is aan de be
langrijkste VLD-eis voldaan en zal deze 
partij bereid gevonden worden om de 
Brusselse regering te depanneren. Laatst, 
maar niet in het minst speelt ook een 
overweging op langere termijn een rol. 
Brussel dreigt immers in de toekomst 
onwerkbaar te worden indien de huidige 
parlementaire zetelverdeling wordt aan
gehouden. 2xker indien Jo^an Demol zich 
bij het Vlaams Blok vervoegt, wordt deze 
partij in Brussel "incontournable". De toe
name van het aantal Vlaams-Brusselse ze
tels zou het lamleggen van het Belgisch 
federaal model kunnen vermijden. 

STOK ACHTER DEUR 
Enkel een verhoging van het aantal 

Vlaams-Brusselse parlementairen, brengt 

weinig zoden aan de dijk. De VU herinnert 
de premier eraan dat Brussel volgens de 
grondwet een tweetalig gebied is. Daarom 
moet het federale niveau haar verant
woordelijkheid nemen voor de correcte 
toepassing van taalwetten ten aanzien van 
een tweetalig gebied. VU-kamerlid An

nemie Van de Casteele wijst er dan ook op 
dat het federale parlement niet morgen, 
maar vandaag ook de taalkaders in de 
Brusselse gewestelijke administratie moet 
vasdeggen. Daarbij moet, analoog met een 
arrest van de Raad van State „aan de 
morele en materiële belangen van heide 

taalgemeenschappen, aan het respect van 
beide nationale talen en aan de twee

taligheid van alle administratieve docu
menten" worden voldaan. De VU-politica 
diende daartoe een wetsvoorstel in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers in. 
Bij het vasdeggen van de taalkaders in de 
Brusselse gewestelijke administratie moe
ten in tegenstelling tot het werkvolume 
twee andere principes onderschreven wor
den. Voor alle betrekkingen vanaf rang 13, 
zo schrijft de wet nu reeds voor, moet de 
pariteit gelden en voor alle betrekkingen 
onder rang 13 moet het wezenlijk belang 

van de taalgebieden ingewilhgd worden. 
En dus, zo eist het VU-kamerlid, moet 
voor alle betrekkingen onder rang 13 
minstens een verhouding 1/3 Nederlands-
taligen tegenover 2/3 Franstaligen gelden. 
Niet alleen de interpretatie van de huidige 
wetgeving en een arrest van de Raad van 
State lenen zich tot een dergelijke maat
regel. Annemie Van de Casteele heeft nog 
een stok achter de deur. 
Als men in Brussel weigert met de twee
taligheid rekening te houden, waarom 
komt men dan in de federale admini
straties niet aan de demografische ver
houding 60% Nederlandstaligen tegen
over 40% Franstaligen tegemoet? 
Annemie Van de Casteele: „De VU-fractie 

heeft meerdere malen aan bevoegde fe

derale ministers cijfers gevraagd over het 

aantal Nederlandstalige en Franstalige 

ambtenaren op het federale vlak. De cijfers 

worden niet weergegeven. We moesten het 

maar zelf uitzoeken. We kwamen tot het 

besluit dat niet alle diensten van de federale 

overheid, zoals De Post, een taaikader 

hebben. Ook in bijzondere korpsen als de 

rechterlijke orde, het militair personeel en 

de rijkswacht gelden geen taalkaders. Het 

overwicht van de Franstaligen is er on

evenredig groot. Als we bovendien enkel 

rekening houden met die cijfers die we voor 

sommige federale administraties konden 

nagaan, dan zou de toepassing van de 60-

40 verdeelsleutel voor de Vlamingen 

11.243 bijkomende banen opleveren. Dat 

is veel meer dan het totaal aantal amb

tenaren in het Brussels hoofdstedelijk ge

west!" 
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V
orige week werd de Financieringsweg tegenover 

haar achtergronden geschetst. Deze week zullen 

we het hebben over hoeveel de „toegeving" van de 

overgangsperiode de Vlamingen heeft gekost en 

hoeveel de solidariteit bedroeg ten voordele 

van de Franstaligen. 

E C O N O M I E 

De Financieringswet van 1989, die in 
1993 werd gewijzigd door het Sint-Mi
chielsakkoord, betekende een verbete
ring voor de Vlamingen ten opzichte van 
het vroegere dotatiestelsel. Om de po
litieke haalbaarheid naar de Franstaligen 
toe van het nieuwe financieringssysteem 
voor de Gemeenschappen en Gewesten te 
verhogen, waren de Vlamingen tot een 
toegeving bereid. Het nieuwe financie
ringsmechanisme kon immers niet van 
vandaag op morgen worden ingevoerd, 
maar geleidelijk gedurende een tien jaar 
durende overgangsperiode van 1989 tot 
1999. 

VERDEELSLEUTELS 

In de Financiermgswet komen de finan
ciële middelen voor de Gemeenschappen 
en de Gewesten in ons land vooral van de 
opbrengst van de personenbelasting en de 
BTW. Ingewijden spreken hiertoe vaak 
over samengevoegde en gedeelde belas
tingen. Zo voorziet de lange overgangs
periode in een geleidelijke overgang van 
een scheefgegroeide situatie in de mid
delentoewijzing naar een middelenver
deling van de personenbelasting op basis 
van de fiscale draagkracht en van de BTW 
volgens een in de Financieringswet vast
gelegde verdeelsleutel: 57,55 % voor de 
Vlaamse Gemeenschap en 42,45 % voor 
de Franse Gemeenschap. 
Dit laat ons toe om te berekenen hoeveel 
de overgangsperiode als „toegeving" de 
Vlamingen jaarlijks heeft gekost. Naast de 
kost kan ook de solidariteit vanwege 
Vlaanderen ten voordele van Franstalig 
België worden becijferd. Het verschil 
tussen kost en solidariteit zal verder in 
deze tekst duidelijk worden. 
De kost ten laste van Vlaanderen kan 
worden berekend door voor elk jaar 
gedurende de overgangsperiode de ef
fectieve middelenbedeling te vergelijken 
met de middelentoewijzing zoals die -
voorzien in de Financieringswet - in het 
jaar 1999 zal gebeuren. Dit houdt in dat 
de opbrengst van de personenbelasting 
wordt verdeeld volgens het localisatie-
beginsel en de BTW volgens de in de 
Financieringswet vastgelegde verdeel
sleutel 57,55% N - 42,45% F. Van deze 
jaarlijkse bedragen worden dan de ef
fectief toegewezen middelen afgetrokken 
om de jaarlijkse kost voor Vlaanderen te 
bekomen. 

De solidariteit vanwege Vlaanderen ge
durende de overgangsperiode verschilt 
van de kost in die zin dat de middelen uit 
de BTW niet worden verondersteld te zijn 
toegewezen volgens de reeds aangehaalde 
verdeelsleutel, maar naar fiscale draag
kracht, d.w.z. volgens de gelocaliseerde 
opbrengst van de personenbelasting. 
Daar de verdeling naar fiscale capaciteit 

De jaarlijkse kost en solidariteit ten laste van 

Vlaanderen van 1989 tot 1999 (in miljard BEF) 

-•—kost 

- •— solidariteit 

bron : Kristof Agache (eigen berekeningen) 

voor Vlaanderen veel gunstiger ligt dan 
de in de wet vastgelegde verdeelsleutel, 
zal de solidariteit ook een stuk hoger 
liggen dan de kost ten laste van Vlaan
deren. De berekening op deze manier is 
noodzakelijk om een geldstroom of so-
lidarliteit te berekenen omdat een der
gelijke transfer pas kan ontstaan als wordt 
afgeweken van het „juste retour"-be-
ginsel. 

niet-fiscale inkomsten worden geboekt. 
Bijhorende grafiek geeft de jaarlijkse kost 
en solidariteit weer die Vlaanderen ge
durende de overgangsperiode in de Fi
nancieringswet dient te dragen. We mer
ken dat de jaarlijkse kost langzaam af
neemt naargelang het jaar 1999 nadert. 
Dit heeft te maken met het feit dat om van 
het oude naar het nieuwe financierings-

Solidariteit is 
duur uitgevalien 

CIJFERS 
Vertrekkende van cijfers van de Hoge 

Raad van Financiën werd de totale kost 
van de overgangsperiode ten laste van 
Vlaanderen berekend op 302 miljard fr., 
cumulatief over de tien jaren bekeken. De 
totale solidariteit daarentegen of de geld
stroom in de Financieringswet van Vlaan
deren naar Franstalig België zal over de 
hele overgangsperiode bijna 454 miljard 
fr. bedragen. Hierbij is geen rekening 
gehouden met geldstromen die plaats
vinden bij een aantal dotaties die bij de 

systeem over te gaan elk jaar tijdens de 
overgangsperiode minder diende te wor
den gecorrigeerd. Deze overgangscorrec
tie kan immers als een kost voor Vlaan
deren worden beschouwd. De jaarlijkse 
kost wordt evenwel nooit gelijk aan nul. 
De reden hiervoor is dat Wallonië jaarlijks 
een nationale solidariteitstussenkomst 
ontvangt die groténdeelds door Vlaan
deren wordt gefinancierd. 
Merkwaardig is dat de jaarlijkse soli
dariteit ten laste van Vlaanderen ten 
voordele van Franstalig België gedurende 

de overgangsfase in de Financieringswet 
niet afneemt maar eerder stijgt. Dit komt 
onder andere doordat de middelen uit de 
BTW op basis van een voor Vlaanderen 
ver van voordelige verdeelsleutel worden 
toegewezen. De grafiek legt dan ook de 
solidariteit bloot vanwege Vlaanderen in 
de vrij moeilijk te doorgronden en com
plexe Financieringswet. • 
Wat door de politieke wereld naar de 
Vlamingen toe werd verkocht, was de 
hierboven genoemde kost van de over
gangsperiode. De solidariteit is echter de 

harde werkelijkheid. De berekeningen 
leggen hier immers het verschil bloot 
tussen wat door de bewindslui als de te 
dragen kost voor Vlaanderen werd naar 
voor gebracht en wat Vlaanderen in wer
kelijkheid zal betaald hebben tijdens de 
tienjarige overgangsperiode. Cumulatief 
werd over tien jaar dus 152 miljard fr. 
naar de Vlaamse bevolking toe wegge
moffeld in de Financieringswet. Dit be
drag werd zelfs niet eens als een toegeving 
vanwege de Vlamingen aanzien. 

Kristof Agache 

Volgetuk week: 

Elke Belg gelijk voor 

de (financierings)wet? 

Achter 

gronden bjj 

de 

Financierings

wet (2). 
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Belgische fiscus bedreigt 
Vlaamse zeevisserU 

Het is nogal voor de hand liggend dat de 
zeevisserij een uitsluitend Vlaamse aan
gelegenheid is. Niettemin blijven federale 
ministers bevoegd voor een aantal deel
terreinen. Dit leidt ondermijdelijktot span
ningen en misverstanden, beweert Vlaams 
volksvertegenwoordiger Jean-Marie Bo-
gaert. 
Dit bleek nog maar eens op een hoorzitting 
in het Vlaams Parlement, waar een de
legatie van de redercentrale en van het 
Vlaams adviscomité voor de visserij com
mentaar leveren bij de voorstellen tot 
staatshervorming. 
De versnippering van de bevoegdheden 
werkt nefast. Ze dienen In het belang van 
de sector uit één hand te komen. De 
besluitvorming Is immers steeds laattijdig 
en holt achter de feiten aan. 
De sector wordt niet alleen belaagd door 
Nederlandse overnames (reeds meer dan 
30 rederijen), maar nu ook nog door de 
Belgische fiscus! 
In 1995, 1994 en 1995 betaalde de 
Vlaamse overheid sloplngspremles aan le
dereen die verouderde schepen vernie
tigde. Deze rederijen Investeerden de pre
mies in vernieuwing en modernisering van 
de vloot. Tot In 1996 en ook vorig jaar de 

Belgische fiscus ,,zljn deel" kwam opeisen 
van het Vlaamse geld. De administratie van 
minister Maystadt Interpreteerde de steun 
Immers als een,,voordeel van alle aard" en 
vond dus dat een deel van dit Vlaams geld 
- alhoewel Inmiddels geïnvesteerd - toch 
naar de Belgische schatkist terug moest 
vloeien. En dit op een ogenblik dat Ne
derlanders dezelfde Investering in Vlaan
deren wel belastingvrij kunnen doen. 
Oorspronkelijk beloofde minister Maystadt 
een wetgevend Initiatief, maar het ziet er 
naar uit dat dit na 2 jaar de zoveelse loze 
belofte wordt. 
Intussen zat er voor de getroffen reders 

niets anders op dan de fiscus voor de 
rechtbank te slepen. De procedure loopt 
nog. 
Jean-Marie Bogaert: „Dit is een regel
rechte schande. Terwijl Vlaanderen finan
ciële inspanningen levert om de vissen] te 
redden, vernietigt de Belgische regering 
de resultaten ervan. We moeten dit op alle 
niveaus aanklagen. Ikzelf zal In het Vlaams 
parlement minister Van Rompuy oproepen 
bIJ de Belgische regenng te protesteren 
tegen deze gang van zaken en In de Kamer 
zal de VU minister Maystadt onder vuur 
nemen om hem alsnog tot andere In
zichten te brengen." 
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H et gebakkelei tussen CVP en SP over het 

schoolgebeuren heeft nu lang genoeg geduurd. 

In plaats van een achterhaalde schoolstrijd te voeren 

dringt de tijd om zich ernstig te bezinnen over de 

efficiëntie van de middeleninzet. De discussie zou in 

feite moeten gaan over het blijven waarborgen van 

kwaliteitsvol onderwijs op alle niveaus en in alle 

studierichtingen. 

Kwaliteitsvol 

onderwijs op 

alle niveaus 

en In alle 

studie

richtingen 

waarborgen, 

daar gaat het 

om. 

é 

De vergelijking is misschien gewaagd, 
sprekend en betekenisvol is ze hoe dan 
ook. Toen Bill Clinton twee weken ge
leden zijn State of the Union wereldkundig 
maakte, verklaarde hij fier als een gieter 
dat voor het eerst sinds jaren de Ame
rikaanse begroting opnieuw in evenwicht 
is. In één adem voegde hij eraan toe dat er 
weer ruimte is om met aangewezen pri
oriteiten uit te pakken, meer bepaald een 
surplus aan investeringen m zowel het 
onderwijs als in de sociale sector. 

ACHTERUITGANG 

Toegepast op het begrotingswerk in Vlaan
deren kan men moeiteloos van gelijk
aardige premissen vertrekken. Met een 
begroting in evenwicht zou men verwach
ten dat navenante accenten gelegd wor
den, namelijk het koesteren van het on
derwijs als boegbeeld van toekomstge
richte investeringen naast een toename 
van investeringen in de zorgsector. 
Dit laatste zal misschien - en hopelijk - een 
haalbare piste worden. Weinig hoopge
vend zijn daarentegen de perspectieven 
m.b.t. het onderwijsveld. Het aloude ge
zegde dat onze hersenen de enige grond
stof vormen en een extra inzet aan mid
delen vereisen, is men blijkbaar verleerd. 
Zoals het er thans uitziet verkiest men de 
toekomst te hypothekeren met partijpo
litieke spelletjes tussen CVP en SP terwijl 
het onderwijsgebeuren zelf het kind van de 
rekening is. 

Laat dit voor eens en altijd gezegd zijn. 
Koken kost geld wat als vanzelf inhoudt 
dat het aanreiken van degelijk onderwijs 
een prijskaartje vereist. Dat het boven
matig hoog zou zijn, zoals wel eens wordt 
voorgehouden, is niet correct. Vergelijkt 
men de onderwijsuitgaven met het Bruto 

Regionaal Product (BRP) dan ligt deze 
verhouding in Vlaanderen beneden het 
zogenaamde OESO-gemiddelde. Meer 

overschotten liggen is miserie vragen. Van 
veel creativiteit en visie, om nog maar te 
zwijgen over diplomatie, getuigt het al
lerminst. 

Als er werkelijk sprake is van een risico
groep onder schoheren, dan geldt dit 
concreet voor schoheren op tienerleeftijd. 
Optimaal oriënteren en begeleiden van 
jongeren in hun studiekeuze is op die 
leeftijd, van levensbelang. Faalt men op dit 
vlak, dan resulteert het in een overlast aan 
schoolmoeë kinderen die voortijdig af
haken en uiteindeUjk zonder diploma het 
onderwijs verlaten. 
Als laaggeschoolden worden ze dan door 

vu-Visie op 
de schooioorlog 

zelfs, vergelijkt men de onderwijsuitgaven 
over de jaren heen, dan is zonder meer 
sprake van een relatieve achteruitgang. 
Begin van de jaren tachtig vertegenwoor
digde het prijskaartje voor onderwijs zo'n 
7% van het BRP; intussen is het tot een 
schamele 5% teruggebracht (zie tabel). 
Hier te lande bereidt men m.a.w. de 
kennismaatschappij voor door in te le
veren op onderwijs. Begrijpe wie kan! 

VERKEERD GESCHOOLDEN... 

Daar bovenop komt dan nog eens het 
welles-nietes spel met herschikkingen van 
de onderwijsbegroting, met meer mid
delen voor het basisonderwijs die men 
evenwel aan het middelbaar onderwijs 
wenst te onttrekken. Doen alsof daar 

Onderwijsbegroting t.o.v. het 
Bruto Regionaal Product 

1980 6,47 o/o 

1982 6,82 % 
1984 6,30 % 

1986 6,00 % 

1988 5,23 % 

1990 5,26 % 

1992 5,33 % 
1994 5,33 % 

1996 5,20 % 
1997 5,00 o/o 

de maatschappij betiteld, terwijl het in 
essentie om slecht of verkeerd geschoolden 

gaat die in feite kansen onthouden werden 
om de eigenheid van hun talenten te 
valoriseren. In de gegeven omstandighe
den stuurt men ze kansloos het veld in, met 
als enige waarborg dat ze het leger van de 
structurele en langdurige werklozen ver-

Een leerlingenraad is geen schaamlapje 
Dat inspraak en democratisch gedach
tegoed geen loze begrippen zijn in het 
onderwijs wordt in een aantal scholen 
bewezen door nieuwe initiatieven en pro
jecten. Zo is het Sint-Jozefsinstituut Han
delen Toensmete Brugge sinds 14januari 
van start gegaan met een leerlingenraad. 
Op zich niets nieuws denk je dan, want 
zoiets bestaat toch In veel scholen? Dat 
klopt, maar al te vaak is zo'n leerlin
genraad een schaamlapje voor de bui
tenwereld en wordt die louter bevolkt met 
laatstejaarsstudenten die er hun school
reis of 100-dagenviering voorbereiden. In 
het Slnt-Jozefsinstltuut te Brugge was dit 
vroeger eigenlijk niet anders. 
Tot begin dit schooljaar niet alleen leer
lingen uit de laatste jaren, maar ook uit 
lagere jaren vroegen om meer gestruc
tureerd contact met directie en leerkrach
ten te mogen leggen en op die manier 
daadwerkelijk Inspraak te creëren. 
De leerkrachten werkten samen met de 

leerlingen een systeem uit en kwamen tot 
een concreet resultaat. Uit elke klas gaat 
een afgevaardigde naar de algemene ver-
gadenng. Daar kiezen de 42 afgevaar
digden uit eikjaar (het 1 ste tot het 7de) en 
uit elke ondenwljsvorm (TSO - Technisch 
Secundair Ondenwijs - en BSO - Beroeps 
Secundair Onderwijs -) één vertegen
woordiger die maandelijks naar de over
legvergaderingen met leerkrachten en di
rectie trekt. 
Eén maal per twee maand komen die 14 
vertegenwoordigers dan samen met het 
Pedagogisch Overlegcomlté\im de school 
om tot concrete uitwerking van de Ini
tiatieven over te gaan. Op die manier 
krijgen de leerlingen effectief inspraak in 
een aantal zaken van praktische aard en 
kunnen zij hun engagement tonen om de 
beleidslijnen van de school mee te helpen 
realiseren. 
Nog nieuw Is dat de school die 14 leer-
llngen-vertegenwoordlgers niet aan hun 

lot overlaat maar dat zij samen met enkele 
begeleidende leerkrachten drie trainings
sessies in vergader- en overlegtechnleken 
mogen meemaken. Een professioneel be
geleider van de Koning Boudewijnstlch-
tlngen de StichtingLodelIJkDeRaedt\e\üt 
die trainingen Op die manier leren alle 
betrokkenen hoe ze op een adequate 
manier samen kunnen werken en ver
gaderen, meningen uiten en tot com
promissen komen in plaats van -zoals al te 
vaak het geval is in parlementen en re
geringen - naast elkaar te blijven praten. 
Of deze vernieuwde manier van samen
werken zal lukken, moet de toekomst 
uitwijzen, maar alle betrokkenen - leer
lingen, leerkrachten en directie - merken 
een ernstige en gemotiveerde ijver bij 
elkaar en hebben er het volste vertrouwen 
in dat het project zal slagen. 

Robin iMaekeibergh 
(de auteur is leraar aan 

het St.-JozefsInstKuut te Brugge) 

sterken. Post factum en ter goeder trouw 
kan men dan proberen te remediëren met 
dure VDAB-bijscholingen die miljarden 
kosten, maar waavan de effecten tot nader 
order erg minimaal zijn en blijven. Het lijkt 
wel een „kurieren am Symptom" terwijl 
aan de mogelijkheden om preventief in te 
grijpen met een betere oriëntering of een 
optimale geïndividualiseerde studiebege
leiding werd voorbij gegaan. 
Ieder kind heeft talent en een eigenheid. 
Wanneer men daaraan voorbijgaat door 
aan het prijskaartje van de begroting voor
rang te geven, dan moet men niet ver
wonderd zijn dat zo'n 20 tot 25% van de 
jongeren het middelbaar onderwijs zonder 
diploma veriaten. Dan moet men zich ook 
niet verrast tonen dat het segment van de 
duurzaam werklozen zo groot is terwijl ze, 
alle moeite ten spijt, omzeggens niet meer 
in het normale arbeidscircuit te integreren 
zijn. 

...EN DIGIBETEN 

Daarnaast en tot slot is er het gegeven van 
de acutalisatie van het zogenaamde pe
dagogisch projea. Leren memoriseren 
door zowel de grote als de kleine lettertjes 
van de catechismus uit het hoofd te leren, 
was jaren geleden een verdienste. Een 
goed geheugen zal redelijkerwijze altijd 
een pluspunt zijn en blijven. Actueel en 
toekomstgericht ondervnjs geeft evenwel 
de voorkeur aan kennisverwerking, eerder 
dan aan kennisverwerving. Het vereist een 
geëigende aanpak, inclusief het ter be
schikking stellen van PC's en multimedia 
die het krediet aan werkingsmiddelen - en 
dit in alle netten, eender van welke sig
natuur - fors doen oplopen. Daaraan 
aandacht besteden is een evidentie al was 
het maar om het risico van de analfabeten 
van morgen, ook wel eens digibeten ge
noemd, te ondervangen. 
Zo'n risico voorkomt men niet door op 
onderwijs te bezuinigen of door klein-
zielige en hopeloos gedemodeerde school-
oodogjes tussen de netten of de niveaus te 
ontketenen. De coalitiepartners, bij 
monde van CVP en SP, is het aan de 
vooravond van het 21ste millennium ge
raden om hun achterhaald conservatief 
gedrag voor een toekomstgericht beleid 
met een navenante visie in te ruilen. En dat 
de toekomst voorbereiden een verant
woord prijskaartje mag inhouden moeten 
ze nu eindelijk maar eens zien te beseffen. 
Het is aan hen om de minister van Be
groting ervan te overtuigen dat de essentie 
van de discussie om kwaliteitsvol en toe
komstgericht onderwijs gaat. Men voor
ziet erin door de begroting aan te passen, 
geenszins door een overjaarse schooioor
log te ontketenen. 

Chris Vandenbroeke, 
Vlaams volksvertegenwoordiger en 

lid van de Onderwijscommissie 
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Vlaams Genootschap 
van Vlezenbeek geeft signaal 

Natuurlijk is de strijd voor de Vlaamse 
eigenheid van de zes randgemeenten ui
termate belangrijk, maar wil niet zeggen 
dat de toestand in de andere Vlaamse 
gemeenten rond Brussel mag verwaar
loosd worden. Neem nu Sint-Pieters-
Leeuw dat door de wijk Negenmanneke 

(Zuun) en deelgemeenten Ruisbroek en 
Vlezenbeek aan het Brussels Hoofdste
delijk Gewest grenst. De invloed van de 
Franstaligen is er niet gering en al doet het 
gemeentebestuur zijn best om Leeuw in 
het straatbeeld een Vlaams gezicht te ge
ven toch blijft de druk zeer groot. 

EXPANSIEDRANG 

Uit Vlezenbeek bereikt ons het bericht dat 
een Vlaams Genootschap via de 1302 
brievenbussen laat weten „dat Vlezen

bekenaars van nature uit vriendelijk zijn, 

maar tegelijkertijd gesteld zijn op hof

felijkheid en respect voor hun eigenheid en 

hun taal. Indien nieuwe inwoners in hun 

contacten met andere Vlezenbekenaars en 

gemeentelijke overheden de taal van de 

streek gebruiken dat worden zij gastvrij en 

correct onthaald." 

De mensen van Vlezenbeek (en van de 
omliggende gemeenten trouwens ook) we
ten dat de eigen aard meer en meer wordt 
aangetast door de Brusselse, hoofdzakelijk 
francofone expansiedrang. Het ligt ze 
moeilijk om te aanvaarden dat de ver
trouwde gemoedelijkheid van hun dorp 
aan het verdwijnen is. Daarom richt het 
Genootschap zich tot alle inwoners om 
met de hulp van de plaatselijke vereni
gingen hardnekkig te blijven ijveren voor 
het Vlaamse karakter van hun gemeente. 
Tweetahge aankondigingen bij de mid
denstand horen niet thuis in hun ge
meente, daarvan hebben ze de Verenigde 

Handelaars en enkele bedrijven weten te 
overtuigen. Een mooie zaak, want ver-
fransing en commercie gaan doorgaans 
hand in hand. 

Het Vlaams Genootschap richt zich ook 
tot de anderstaligen in Vlezenbeek. „Uw 

vrije keuze om zich hier te vestigen houdt in 

dat u het Vlaamse karakter van dit dorp 

aanvaardt en dat u zich inspant om u zo 

snel mogelijk te integreren. Elke Vlaming in 

Vlezenbeek zal u graag helpen bij dit aan

passingsproces. Ook de gemeentelijke over

heid levert belangrijke inspanningen om u 

hierbij te helpen door o.m. taalcursussen, 

culturele en andere manifestaties." 

BEHULPZAAM 

En de open brief besluit met de zachte 
wenk tot de anderstaligen: „Sluit u aan bij 
een Vlezenbeekse vereniging. Er is zeker 
eentje die u interesseert." Het Genoot
schap voegt aan de lijst met (dertig !) 
contactadressen volgende mededeling toe: 
„Wij helpen anderstaligen deze tekst te 
begrijpen." 

Joel FoUet, coördinator van het Vlaams 
Genootschap: „Het ligt in onze bedoeling 

om deze sensibilisering uit te breiden naar 

alle Vlaamse randgemeenten in Vlaams-

Brabant. Onze doelstelling is het creëren 

van een Vlaamse beumstwording en een 

spontane Vlaamse reflex. Terzelfdertijd 

wordt gestreefd naar een harmonieuze in

tegratie van anderstaligen." 

Pollet en zijn genootschap zoeken mensen 
in andere gemeenten die een dergelijke 

actie willen beginnen. Het is duidelijk dat 
de commotie die ontstaan is in de zes 
randgemeenten zijn weerslag kent in de 
andere bedreigde gemeenten van Vlaams-
Brabant en een signaal kan betekenen tot 
verdere actie. 

(mvl) 
c» Vlaams Genootschap, JoelFollet, Post

weg 267 te 1602 Vlezenbeek (02/532 

1090). Lidmaatschap bedraagt 500 fr. 
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„Men speelt er 
allerlei spelletjes. I V 

In 1775 reisde de jonge priester Simon 
Michael Coninckx (1750-1839) van 
Rome naar huis in Sint-Truiden. On
derweg bezocht hij de plaatsen Florentië, 
Milaan, Turijn, Lyon en, voor helemaal 
naar het noorden af te zakken, Parijs. 
Daar verbleef hij elf dagen en ging er in 
Versailles kijken naar de groten der aarde 
van die tijd: Lodewijk XVI en Marie-
Antoinette. De priester keek met kritische 
blik rond zich heen, legde zijn oor te 
luisteren en gaf zijn ogen de kost want er 
was veel te beleven. Hij voelde aan dat het 
Ancien Regime op wankelen stond, hoe 
de revolutie naderde en vooral hoe zijn 
godsdienstige overtuiging onder druk van 
verlichte filosofen onder vuur lag. Hij 
noteerde het allemaal in zijn dagboek. 
Dat de 25-jarige niet ongevoelig was voor 
details lezen o.m. in volgende opmer
king: „Niet veel verder ligt de Bastille, 
een bepaald lelijk gebouw. De nabijge
legen boulevards tonen een goed beeld 
van de Parijse opgewektheid. Men speelt 
er allerlei spelletjes, onder meer het soort 
balspel dat ik in Leuven al eens gezien 
had. En zo kwam ik dan aan de Place 
Royale. Het plein is niet groot, maar 
getuigt van veel zin voor regelmaat." 
Dit bijzondere tijdsdocument werd door 
Guido Wulms, hoofdredacteur van het 
letterkundig tijdschrift Appe/, vertaald en 

:l:-t.tO^:.-" 

; . . ^ . , j . j ~ — 

i 

( y ^ » . ^ . 1 

.•v^—*. -^ -,i^ f. J•. 1 

' , " 

Enkele bladzijden uit het reisdagboek 
van priester Coninckx 

wordt dit voorjaar in boek uitgegeven in 
een samenwerking tussen zowat alle cul
turele verenigingen van St.-Truiden en het 
stadsbestuur. Het boek wordt op 6 maart 
in de fruitstad voorgesteld. 
De uitgave zal naast het tot nu on
gepubliceerde reisdagboek met annota
ties, een persoonsnamenregister, een Co-
ninckx-wandeling door Parijs ook de lijst 
van de voorintekenaars bevatten. Alles 
samen ongeveer 130 bladzijden. 

(mvl) 
c& Terugreis uit Rome doorheen Frank

rijk. Het reisjourtuuü van 5. M. Co

ninckx. Guido Wulms. Uitg. Appel en 

DF. 130 hlz. 300 fr. op rek. 453-

6307681-55 met vermelding Co

ninckx. Info: Appel, Houtstr. 37, 

3800 St.-Truiden. 

De regionale VU-krant 

ZO mlii mogemic stedellJic 
gebiea in Vlaamse rang 

Enige tijd geleden stemde het Vlaams Parlement in met 
het RuimtBlijk Structuurplan Vlaanderen, dat de toe
komstige beteidslynen voor de ruimtelijke ordening 
uittekent. In Vlaams-Brabant bespreekt de provincie
raad deze week een beleidsnota over uitgangspunten 
voor de provinciale Invulling ervan. Het provinciaal 
structuurplan moet uiteindelijk rond zyn tegen het 
einde van de legislatuur, waarna ook de gemeentelijke 
plannen definitief goedgekeurd kunnen worden. Tenw|i 
Vlaams-Brabant vordert met zijn planningsproces be
reidt het Vlaams Gewest reeds maategelen voor om zijn 
plan uit te voeren. Zo moest In overleg met de provincie 
Vlaams-Brabant onder meer het Vlaams Stedelijk Gebied 
(VSO In de Vlaamse Rand afgebakend worden. De 
Volksunie dringt aan op een zo minimaal mogelijke 
afbakening van het VSC, Zo draagt de provincie bij tot de 
vrijwaring en versterking van het Vlaams karakter in de 
Groene Gordel. Of zoals het Actieplan Vlaamse Rand 
eerder al bepaalde: „Het stedetijk gebied moet strikt 
beperkt worden tot de aaneengesloten agglomeratie. 
Van het Groene Gordel-concept zal niet worden af
geweken." 

SPOOR 

Een ander belangrijk discussiepunt In het kader van het 
provinlcaal structuurplan betreft de uitbreiding en ont
sluiting van de luchthaven van Zaventem, Zonder het 
economische belang van deze internationale luchtpoort 
te miskennen, is het voor de VU duidelijk dat verdere 
groei alleen maar kan in evenwicht met de omgeving. 
Het geplande overlegforum moet omwonenden de 
mogelijkheid geven om meer dan vandaag ook hun 
iDelangen te verdedigen. Voor de ontsluiting van de 
luchthaven wil de partij dat absolute voorrang wordt 
gegeven aan het openbaar vervoer, ook per spoor. 
Daartoe zou van de NMBS verkregen moeten worden 
dat de luchthaven volwaardig wondt Ingeschakeld in het 
binnenlands IC/lR-net en het Internationaal HST-net. 
Eerder al drong de provincie aan op inplanting van de 
bijkomende stopplaats van de hoge snelheidstrein in 
Zaventem. „Tenslotte steunt de VU-fractie de open 
aanpak van het provinciaal planningsprocesdie ook in de 
toekomst zal worden volgehouden. Zo bestaat er in de 
schoot van de bestendige deputatie de vaste wil om in 
een latere fase ook de burger te raadplegen en voor de 
uitvoeringsmaatregelen te overieggen met de gemeen
ten", aldus Richard Peeters, fractievoorzitter in de 
provincieraad. 
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Pinxten en 
Vande 

Lanotte 
hadden iets 

kordater 
mogen 

optreden In 
het dossier 

van de Moise 
dierenmarict. 

vu-Mol protesteert tegen 
regeling konijnenmarkt 

Met verbijstering heeft Volksunie-Mo! 
kennis genomen van het akkoord om
trent de deelname van partikuHeren aan 
dieren- en rommelmarkten. 
Twee jaar hebben de ministers Pinxten en 
Vande Lanotte er over gedaan om een 
akkoord te sluiten dat partikulieren 
voortaan 6 x per jaar op markten mogen 
verkopen. Voordien stelde minister Pinx
ten 4 X en minister Vande Lanotte 8 x 
voor. Twee jaar dus keihard werken om 
het verschil (hun geschil) in twee te doen. 
Twee jaar lang hebben ze de gewone man 
gepest, mspecteurs van het ministerie van 
Financiën op pad gestuurd, rijkswacht en 
politie opgevorderd, verslagen laten 
schrijven,... kortom miljoenen franken 
aan werk- en overuren doen uitgeven. 

Alleen maar om hun politiek gezicht te 
redden! Volksunie-Mol protesteert 
krachtig tegen deze laakbare wijze van 
besturen en vraagt aan de heren ministers 
dat zij: 

- zich verontschuldigen bij de bevolking 
voor hun besluiteloosheid; 

- de nodeloze financiële uitgaven van de 
voorbije twee jaar (werk- en overuren, 
zondagdiensten, verslagen,...) in twee de
len en er elk de helft zelf van betalen. 
Daarnaast stelt Volksunie-Mol vast, dat, 
onder het mom van de strijd tegen zwart 
werk en - geld de kleine man/vrouw op 
zijn kleine hobby gepakt wordt en het 
echte zwarte geld en -werk welig blijven 
tieren. 

Rik Geyzen, Mol, Gemeenteraadslid 

Uitslag schatting vu-Brussel 
Het gewicht van de fruitkorf, te schatten 
tijdens het pannenkoekenfeest van VU-
Brussel, is 5kg 390 fr. 
De 1ste prijs gaat naar Stef De Schepper 
uit Dilbeek. Volgende prijzen zijn: 2. 
Stephan Ketele Dilbeek, 3. Roza Ver
hoeven, Londerzeel; 4. Piet Durang, Len-
nik; 5. Jozef Steyaert, 1000 Brussel; 6. 
Dhr. Deiremacker, 1040 Brussel; 7. Ann 
Vanden Meersche, Mollem; 8. Marie-
Jeanne Vandeven, Londerzeel; 9. Nicole 

De Ruy, Herk-de-stad; 10. Trifius Doi-
rios, Londerzeel; 11. De Mailly, 1090 
Jette; 12. Maria Verhelen, Londerzeel; 
13. Vandeven-Balders, Londerzeel; 14. 
Leon Balders, Londerzeel; 15. W Van 
Daele, 1082 Brussel. 
De winnaars worden persoonlijk ver
wittigd. 

Volksunie-Brussel dankt alle aanwezi
gen. 

Het bestuur 

Ratte Wnckeprlls '98 
voor werkgroep samen 

Voor de negende maal heeft de VU-
afdeling van Zedelgem zijn Ratte Vync-
keprijs toegekend, de prijs beloont een 
Zedelgemse vereniging en/of persoon die 
bijzonder heeft bijgedragen tot de vriend
schapsidee tussen de volkeren op Vlaams 
socio-cultureel vlak. Het afdelingsbe
stuur gaf de voorkeur aan de Werkgroep 
Samen uit Loppem. 

Opgericht in mei 1996 proberen de leden 
van Samen zo goed en zo discreet mo
gelijk hulp te bieden aan alleenstaande 
moeders, dit in nauwe samenwerking met 
het Centrum voor sociale begeleiding Ten 

Anker in IGemskerke. Dit tehuis biedt 
onderdak aan en begeleiding van zwan
gere minderjarigen en moeders in crisis. 
Het sociaal team van Ten Anker begeleidt 
ook moeders die thuis wonen. Samen 

verzamelen zij kinderkleertjes, jonge-
vrouwenkleren, huisraad, meubels en 
fietsen, en helpen bij het opknappen van 
een nieuwe woning. 

Samen hebben ze ook aandacht voor de 
sociale integratie, zo komen zij ook in 
contact met mensen uit andere culturen 
of andere godsdiensten. 
Wie meer wil weten over de werking van 
deze werkgroep kan steeds contact op
nemen met Werkgroep „Samen", p.a. 
Sonja De Craemer-Schelstraete, leperweg 
23 te Loppem (050/ 82.42.33). 
De Ratte Vynckeprijsprijs '98 (5.000 fr., 
geschonken door VU-schepen Eddy de 
Wispelaere, Cultuur) wordt op zondag 22 
februari aan de winnaars overhandigd. 
Plaats van gebeuren: De Strooien Haene 
te Loppem om lOu.30. 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 14 feb. MELLE: Valentijntjes-

bal in aanwezigheid van Bert Anciaux. In 
de Parochiezaal, Kloosterstraat, Melle-
Centrum. Deuren 20u.50. Aanvang 21u. 
Muziek: La Squadra. Inkom 150 fr, vvk 100 
fr. (kaarten op tel. 09/252.30.23). Org.: 
VU-Melle. 

Za. 14 feb. SINT-DENIJS-WEST-
REM: Jaarlijks vriendenmaal. Om 19u.30 In 
Gildenhuis. Gastspreker is Nelly Maes. In
schrijving 550 f r (aperitief warme been-
hesp, groenten + fruit, koffie/gebak) bij 
Anne De Keucketeire (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. CENTBRUGCE: Op 
zoek naar vogels in Bourgoyen-Ossemeer-
sen. Vogelwandeling in het natuurreser
vaat o.l.v. een natuurgids. Afspraak om 
14U.15 aan de blokhut in de Driepikkel-
straat. Verrekijker en (eventueel) laarzen 
meebrengen! Deelname: 100 fr. Leden 
FVK, WVC en Sneyssens 50 fr. Org,: Se
niorenacademie. infO: Oswald van Ooteg-
hem (09/230.72.87). 

WO. 18 feb. OUDENAARDE: Voor-
drachtavond over de Vlaamse aanwezig
heid te Brussel door Sven Gatz. Om 19u.45 
in Taverne-zaal ,,stad Gent", Stations
straat 68. Toegang gratis. Org.: FW-na-
tlonaal, 09/223.38,83. 

Vr. 27 feb. DENDERMONDE: Hut-
sepotavond. In De Schuur Torrestraat te 
Sint-Cillls-Dendermonde. Om I9u.30 ape
ritief. Om 20U. Hutsepot, Gastspreker: Pa-
trlk Vankrunkelsven. Deelname; 350 fr 
Inschrijven bij dhr. en mevr Peels, tel. 
21.46.46. Org.: vu-Sint-ciHls/Dehder-
monde. 

za. 28 feb. NEVELE: Gents ca
baret „Moereloere" treedt op in de ge-
meentezaat te Hansbeke met .,£ster gien 
belet", om 20u. Deuren I9u. Toegang 250 
fr , wk 200 f r Kaarten en reservaties bij 
Annelles Roelens, rek. nr. 442-1515811-22 
met vermelding Moereloere, en aantal 
plaatsen, org.: Vlaamse Kring Groot-Ne-
vete. 

Za. 28 maart NINOVE: 22ste eet
festijn van Vü-NInove. Keuze uit biefstuk, 
kippefllet of tong. Van 18 tot 22u. In zaal 
Ter Kloppers, Aardeweg 96 te Outer Ook 
op zondag 29/3 van 11u.30 tot 14U.30. 
Org.: vu-Ninove. 

WEST-VLAANDEREN 

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 (Uni

versiteit), E. sabbelaan. Org.: VUJO en VU 
i.s.m. VCLD. 

Wo. 18 feb. ROESELARE: V Club 
voor kinderen. Instrumenten maken. Van 
13U.50 tot 16u. in zaal 't Laag Plafond, 
Gaaipersstraat 2. Org.: Vlanajo. 

DO. 19feb. ROESELARE:Rwanda-
debat m.m.v. Bert Anciaux (VU), Ludwig 
Caluwe (CVP), Patrick Hostekint (SP) en 
Cuy Verhofstadt (VLD). Moderator: Paul 
Goossens (Knack). Om 20u. in zaal Park 
Rodenbach, Langebrugstraat 5. Org.: CSC 
Roeselare-Rumbeke. 

DO. 19 feb. TIELT: J. Samyn over 
,.Gebruik van biologische kruiden". Om 
20u. in keldertheater Malpertuis, Sint-Mi-
chielstraat 7. Org.: A. Vanderplaatsekring 
Tielt. 

Do. 19 feb. BRUGGE: Lieve De-
vijver over ,,Volksmuziek, luisterliedjes, 
dichtkunst". Om 15u. in De Gulden Spoor 
't Zand 22. Org.: VZW informativa. 

Vr. 20 feb. WEVELGEM: Leden-
feest van VU-Wevelgem-Gullegem-Moor-
sele. Om 20u. in zaal De Gouden Fazent, 
Grote Markt 18 te wevelgem. Gastspreker 
Geert Bourgeois spreekt over Dutroux, 
Bourleten de noodzakelijke hervormingen 
van het gerecht. Inkom: 50 f r Inkom met 
receptie: 250 f r Graag inschrijven bij Go
delieve Vervenne (056/41.17.19). 

Zo. 22 feb. ZEDELGEM: Uitreiking 
van de 9de Ratte Vynckeprijs aan werk
groep ,,Samen" uit Loppem. Om I0u.30 in 
het ontmoetingscentrum van de Strooien 
Hane. org.: vu-zedelgem. 

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

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

WO. 25 feb. BRUGGE: Dhr Leupe 
over,.Muziek en wereldbeeld". Om I5u. in 
de Magdalenazaal, Violierstraat 7. Deuren 
vanaf I4u. Na de voordracht is er kof
fietafel voor wie dit wenst. Org.: VU-
Brugge-Noord i.s.m. Brugge-Zuid. 

vr. 27 feb. ROESELARE: Christian 
Alleman, preventieambtenaar politie Roe
selare, over „Inbraakbeveiliging'. Om 
20u. in 't Laag Plafond, Noordstraat 211. 
Inkom gratis. Org.: Rodenbachkring Roe
selare i.s.m. VCLD. 

Za. 28 feb. ZWEVECEM: Tekst-
ielkaarting. Inleg 35 fr, 5 voor 100 f r Vanaf 
18u. In café 't Boldershof, Harelbekestraat 
25. Ook op 1 maart van 10 tot I3u. Gratis 
tombola. Org.: vu-Vlaamse club Croot-
zwevegem. 

Dl. 3 maart KORTRIJK: Geert 
Bourgeois over ,,Samenlevingscontrac
ten". Om 20u. In Tref centrum West-Flan-
dria, Graaf Cwljde van Namenstraat 7. 
Gratis toegang. Org.: FW-KortrlJk. 

WO. 4 maart IZECEM: v-club voor 
kinderen. Circus. Van I3u.30tot I6u. in De 
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Deel
name 100 f r Org.: Vlanajo. 

WO. 11 maart ROESELARE: V-
Club voor kinderen. Smuifestijn. Van 
13U.30 tot 16u. in zaal 't Laag Plafond. 
Gaaipersstraat 2. Deelname 150 frOrg.: 
Vlanajo. 

Vr. 13 maart BISSECEM: varken 
aan 't spit. Tradtioneel feest voor vu-
leden en -sympathisanten in het Ontmoe
tingscentrum ,,De Neerbeek" (vlakbij sta
tion Bissegem). Inschrijven bij A. Vlieghe 
(35.08.75) . Org.: Vlaamse Vriendenkring 
Bissegem. 

Vr. 13 maart KOEKELARE: Le 
denfeest van VU-Koekelare. Vanaf 19u. in 
De Hertog van Arenberg, Moerestraat 1. 
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Deename: 420fr. Gastspreker (om 2OU.30) 
is Annemie Van de Casteele over de po
litieke actualiteit, vooraf inschrijven bü N. 
vandecasteefe, 051/58.90.05. 

WO. 18 maart IZECEM: v-ciub 
voor kinderen. Vliegen Van 13u.30 tot 
16u. in De Drie Gezellen, Mentenhoek-
straat. Deelname 100 fr Org.: Vlanajo. 

Do. 19 maart BRUGGE: Mare Pla
te! over ,,Het altaar van de politiek". Om 
I5u. in De Gulden Spoor 't Zand 22 te 
Brugge. Org.: Informativa i.s.m. VCLD. 

vr. 20 maart TIELT: Manu Adri-
aens over ,,De geschiedenis van de Ronde 
van Vlaanderen". Om 20u. in Oud Ge
meentehuis Kanegem. Org.: A. Vander-
plaetsekring Tielt. 

Dl. 24 maart KORTRIJK: Euro 
pees regionaal beleid en Zuid-West-Vlaan
deren. Voordracht door prof. dr Wim Van-
haverbeke (Universiteit Maastricht). Om 
20ü. in KB, Leiestraat 21. inkom 500 fr, 
studenten 100 f r Org;: Hendrik Brugmans 
Kring Kortrijk. 

WO. 25 maart ROESELARE: V-
Club voor kinderen. Paasgala. Van 13u.30 
tot I6u. in zaal 't Laag Plafond, Gaai-
persstraat 2. Deelname 150 fn Org.: Vla
najo. 

VLAAMS-BRABANT 

DO. 19 feb. NEDER-OVER-HEEM-
BEEK: Sven Gatz over ,,De Brusselse si
tuatie". Om 20u. in zaal Forum, Familia, 
Frans Vekemansstraat 131. Org.: VU-
Heembeek/Mutsaard/Haren i.s.m. VCLD. 

Do. 19 feb. BRUSSEL: Dario 
Dangon Moises, IFLRY-Vice-president en 
onderzoeker aan de unief van Bogota 
spreekt over de politieke situatie en de 
mensenrechten in Bogota. Om 20u., Bar-
rikadenplein 12 te Brussel. Org.: Internat, 
werkgroep VUJO-nationaal. 

Vr. 20 feb. BRUSSEL: Vossen zin
gen Voöskens. Speciale zangavond met 
een „VOS-Liekesboek". Om 20u.30 in Cha
let Normand, Normandiëstraat l te Mo
lenbeek. Inschrijven (350 fr> bij Marie-Lou 
Bracke (428.32.25), Jacob Bemaerts 
(248.53.97) of Hugo Van Hemeiryck 
(269.03.73). 

vriJ. 27 feb. HAACHT: streekbte-
renavond. Vanaf 20u. in Zaal Breugels 
Gasthof, Wespelaarsesteenweg 85. Gast
spreker: Jos Bex over „De vu en t02l " . 
Org.:VU-Haacht. 

Wo. 4 maart VILVOORDE: Voor
drachtavond over de Vlaamse aanwezig
heid te Brussel door Sven Gatz. Om 1 gu.45 
in Taveme-zaa! „De Met", Grote Markt 7. 
Telgang gratis. Org.: FW-nattonaal. 
09/225.38.83. 

Vr. 6 maart LENNIK: Mosselfes
tijn van VU-Lennik op 6.7,8 en 9 maart, in 
Gemeentelijk Sport- & Ontmoetingscen
trum Jo Baetens. Algoetstraat. Vr en za. 
van l8tot22u., zo. en ma. van 12 tot 22u. 
Keuze uit: Jumbo-mosseten, varkensge
braad, speciale schotel enz. 

Zo. 15 maart TERVUREN: Ste-
akfestijn van VU-Dutsburg-Moorsei-Tervu-
ren. Vanaf I2u. in zaal ,,De Engel" op de 
markt, rechtover kerkingang, ledereen 
welkom. 

LIMBURG 

za. 14 feb. HOSSELT: Vü-feest 
voor leden en sympathisanten, met vî arm 
buffet, muziek en dans. Vanaf 19u. in CC 
Hoeselt, Europalaan 2. Deelname 350 
frp.p., -I2j. 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-raadslid Sven Gatz 
over de positie van de Vlamingen in onze 
hoofdstad. In 'De Brouwerij', Ridder Port
mansstraat 2,3500 Hasselt. Aanvang 20u., 
toegang gratis. Org. vu-Hasselt I.s.m. 

VCLD. Meer info: Lieve Van Hoof-Ledegen, 
tel. 011/21.07.98. 

Dl. 17 feb. TESSENOBRLO: Mn 
Kris Suffeleers spreekt over „Rechtban
ken". Om 20u. in De Kriekel te Schoot. 
Org.: FVV-Tessenderlo. 

Dl. S maart HASSELT: Voor
drachtavond over de Vlaamse aanwezig
heid te Brussel door Sven Gatz. Om I9u.45 
in Cultureel Centrum, Kunstlaan 5. Toe
gang gratis. Org.: FVV-nationaal, 
09/225.38.83. 

DO. 5 maart SINT-TRUIDEN: Bert 
Anciaux spreekt over politieke vernieu
wing. Om 20u. in zaal Studio, CC De Bo
gaard, capucienessenstraat 8. Gratis in
kom. Info: Wouter Vandebos 
(02/219.49.30) of Koen De Visscher 
(011/69.14.04). org.: VU-Sint-Truiden. 

Do. 12 maart HASSELT: Ge-
spreksavond over de relatie en beeld
vorming tussen Vlamingen en Walen met 
sociologe Denise Van Dam en Willy 
Kuijpers. In 'De Brouwerij', Ridder Port
mansstraat 2,3500 Hasselt. Aanvang 20u., 
toegang gratis. Org. vuJO-Hasselt i.s.m. 
VCLD. Meer info: Inge Saris, tel. 
011/28.40.23. 

ANTWERPEN 

vr. 13 feb. BORNEM: Voorlich
tingsvergadering ,,Een eigen Vlaamse so
ciale zekerheid en fiscaliteit" door Jürgen 
Constandt. Om 19u.30 in het Abdijzaaltje, 
Kloosterstraat (naast Abdijkerk). Vrije toe-
gang.Org.: VWG-Bornem. 

Ma. 16 feb. BERCHEM: Magde De 
Graeve over ,,Een kijkje in de zoo". Om 
14u. in CC te Berchem. Org.: FVV-Ber-
chem. 

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 
gewogen!". Om 20u. in Keldercafé De 
warande. Org.: Vlaamse Kring Turnhout 
i.s.m. VCLD. 

DO. 19 feb. KAPELLEN: KInesiSt 
Marcel van Den Bergh over ,,Pas op Je 
rug". Met mogelijkheid tot tumoefenin-
gen. om 20u. in CC De Oude Pastorij, 
Dorpstraat te Kapellen. Leden gratis, ge
zinsleden 100 fn. nlet-leden 150 fn Org;: 
FW-Kapelten. info: Christel {664.07.57). 

Do. 26 feb. EDiCEM: Naar Ten
toonstelling Antarctica. Info: Hilde De Wit 
(449.17.66). Org.: FW-Edegem. 

za. 28 feb. LIER: Van der Halten-
dag. 1lu.: tentoonstelling over Ernst van 
der Hallen, toelichting door E.Verstraeten. 
16u. Graf hulde op het kerkhof met Ka-
telijne van der Hallen. 17u. Herdenkings
mis in H.Hartekerk. Franciscusmis van Ve-
remans. Waarna ontvangst op het stad
huis. 19U.30 poëzie- en zangavond o.l.v. 
Gust Teugels of vriendenmaal met Walter 
Luyten. 

DO. 5 maart BERCHEM: Met FW-
Berchem naar „Antonia", film met Wllleke 
van Ammelrooy en Jan Declein In Zaal RIX. 
CC Deurne. Info bij FW-Berchem 
(03/321.73.60). 

Vr. e maart HOMBEEK: Arron 
dissementele kwis van VU-Arn Mechelen. 
Om 20u. in Cultuurhuis Leliëndaal (Oud 
Gemeentehuis) te Hombeek. Ploegen van 
max. 5 pen, 500 fn per ploeg, ter plaatse te 
betalen. Ruime rpijzentafel. inschrijven in 
het VU-secretariaat te Lier 03/480.84.85. 

zo. 15 maart MECHELEN: Jaar
lijks pannenkoekenfestijn van VU-Meche-
len. Vanaf 14u.30 in zaai Cecilia te Leest^' 
Dorp, Mechelen. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

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

ONDERWIJSHERVORMING MOET DE 
KWALITEIT VERHOGEN 

De VU stelt vast dat de Vlaamse regering onder 
de indruk is van het verzet van het secundair 
onderwijs tegen het Tivoli-akkoord. Een de
gelijke onderwijshervorming dringt zich op. De 
VU herhaalt dat zij een hervorming enkel en 
alleen om te besparen niet aanvaardt. Peda
gogische doelstellingen en kwaliteitsvereisten 
moeten voorop staan. Besparingen kunnen het 
gevolg zijn van hervormingen, maar goede en 
begeleide hervormingen zullen ook nieuwe mid
delen vergen. 
Gelet op de evenwichtige begrotingstoestand 
en de gunstige financiële vooruitzichten mag de 
CVP zich niet langer verzetten tegen het ver
strekken van bijkomende middelen voor het 
onderwijs. Temeer daar het grote verschil in 
subsidiëring tussen het vrij en gesubsidieerd 
onderwijs enerzijds, en het gemeenschapson
derwijs anderzijds, moet worden weggewerkt. 
Dit verschil moet op basis van objectieve fac
toren geduid worden. De vaststelling van dit 
verschil moet onverwijld in het partement be
sproken worden. 
De VU wil dat de discussie over de hervorming 
van het secundair onderwijs in alle openheid 
gebeurt, én in samenspraak met het onder
wijsveld, én met eerbied voor de aangegane 
verbintenissen inzake vaste benoemingen, vrije 
keuze voor de ouders en de autonomie van de 
school. 

OP ALLE TERREINEN HET VLAAMS 
KARAKTER VAN DE RAND VERSTERKEN 

Het partijbestuur van de VU feliciteert Vlaams 
minister Leo Peeters voor zijn consequente en 
principiële houding inzake de toepassing van de 
faciliteiten in de zes Vlaamse randgemeenten. 

De wet is de wet. Voor de VU is dit de enige 
manier om een einde te maken aan de ko-
kjniseringspolitiek van de Franstaligen in de 
faciliteitengemeenten. De Vlaamse regering is 
de enige regering die bevoegd is over deze 
gemeenten en de Franstaligen moeten zich 
neerieggen bij het feit dat dit geen tweetalige 
gemeenten zijn of worden. Dit heeft niets te 
maken met onverdraagzaamheid of onwil om 
aan de bevolking een goede dienstveriening te 
bieden. Integendeel, met de reactie tegen het 
francofone imperialisme in de rand van Vlaams-
Brabant, bewijst minister Peeters de inwoners 
een dienst door hen te stimuleren tot integratie. 
Dit heeft alles te maken met eerbied voor de taal 
van de gemeenschap waar men gekozen heeft 
om te wonen. 
De VU hoopt dat de Vlaamse regering nu snel een 
volledig actieplan voor Vlaams-Brabant op alle 
mogelijke beleidsdomeinen zal ontwikkelen en 
uitvoeren. Zo vraagt de VU de stopzetting van de 
betoelaging van het Franstalig lager basison
derwijs in de Vlaamse rand, opdat het basis
onderwijs minstens de integratie van anders
taligen in de Vlaamse gemeenschap zou be
vorderen. 
De VU vraagt de afbouw van het Franstalig 
kunstonderwijs in de faciliteitengemeenten en 
meer financiële steun van de Vlaamse regering 
voor specifieke Vlaamse acties in de sectoren 
onderwijs, jeugdwerk, welzijn en gezin, sport en 
vrijetijdsbesteding. Ook moeten de nodige mid
delen voor de Vlaamse Huisvestingsmaatschap
pij dringend vrijgemaakt worden om het po
tentieel aan sociale huurwoningen in Vlaams-
Brabant en zijn randgemeenten te verhogen. Er 
moet dringend werk gemaakt worden van het 
woonruimtedecreet Van Vaerenbergh-Suyker-
buyk. 
Dit is een greep uit het totaalomvattend plan van 
de VU, ampertweejaargeleden voorgesteld, om 
in het veriengde van het beleid van minister 
Peeters definitief komaf te maken met de fran
cofone aanspraken op de randgemeenten van 
Vlaams-Brabant. 

Karel van Noppen-herdenking 
Eind februari is het drie jaar geleden dat 
veearts Karel van Noppen om het leven 
werd gebracht. Ondertussen weet het 
gerecht wie de dader is, over de op-
drachtgever(s) bestaat nog geen duide
lijkheid. 

Dit mag ons niet weerhouden de moord 
op de man die een eerste rangsrol speelde 
in de strijd tegen de hormonenmaffia te 
blijven herdenken. Op de eerste plaats 
omdat het geknoei met vlees en met 
andere levensmiddelen onverminderd 
doorgaat, op de tweede plaats omdat de 
overheid machteloos toekijkt, maar 
vooral omdat we moeten blijven pro
testeren omdat niets de dood van een 
mens verantwoordt. 

Protesteren kan op volgende ogenblik
ken: 

- Zaterdag 14 februari vertrekt om 
lOu.30 een fietstocht aan de kerk van 
Wechelderzande richting gerechtsge
bouw te Turnhout, aankomst daar rond 
llu30. 

- Vrijdag 20 februari: Vleesloze dag die 
met een fakkeltocht om 19u. besloten 
wordt aan de kerk van Wechelderzande. 
Fakkels worden ter plaatse aangeboden 
(50fr.). 

WIJ-lezers die de manifestaties niet kun
nen bijwonen kunnen in eigen streek iets 
op touw zetten of bij een actie aansluiten, 
aan een vleesloze dag kan iedereen deel
nemen. 

WegwUs rn Nederlandstalig Schaarbeek 
Gemeenschapscentrum 'De Kriekelaar' 
(vzw) in Schaarbeek heeft vorige week 
zonder twijfel een flesje champagne ge
kraakt. Daar was dan ook een reden voor: 
na twee jaar werken werd de gids 'Weg
wijs in Schaarbeek' aan de pers voor
gesteld. De gids is meer dan zomaar een 
stadsplan. Het is een overzicht van alles 
wat reilt en zeilt binnen de Vlaamse 
gemeenschap in Schaarbeek. In haar 
voorwoord wijst Bernadette Vriamont, 

voorzitter van de vzw, erop dat deze gids 
in de eerste plaats bedoeld is als een 
onthaalgids en een wegwijzer voor Ne
derlandstalige inwoners van Schaarbeek. 
Deze gids is 64 blz. dik en is bevat een 
fraaie plattegrond van Schaarbeek met 
daarop nogal wat gebouwen die drie
dimensionaal werden uitgetekend. De 

kaart is overigens ook als kalenderposter 
verkrijgbaar. 

c» Meer info: Getneenschapscentrum De 

Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 

Schaarbeek, tel. 02/245.75.22, fax 

02/242.65.40. 9 

Nationale muntenruildag 
te zolder 

Op zondag 15 februari 1998 houdt Numismatica Limburg 
een nationale ruildag voor munten, penningen, medailles 
en bankbiljetten van 9 tot 15u. in het Cultureel Centrum te 
Zolder Dekenstraat, ledereen kan er ook terecht voor 
identificatie van oude munten en biljetten. Bovendien is 
er een mooie tombola met 10 goudstukken als prijzen. 

c& Info: Numismatica Limburg vzw, Zevenboomkesstraat IS te 
3570 Alken, tel. 011/31.39.99, fax 011/59.22.42. 
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Jef van Extergem 
In verband met onze bijdrage 
omtrent Jef Van Extergem (WIJ, 
5 febn jl.) enkele aanvullingen. 
Bij de medeorganisatoren van 
het symposium op 14 februari 
a.s. werd verzuimd de belang
rijke inbreng van het AMSAB, 
Archief en Museum van de So
cialistische Arbeidersbeweging, 
te vermelden, waarvoor onze 
excuses. Verder is het goed om 
weten dat abonnees van de tijd
schriften Wetenschappelijke Tij
dingen, Vlaams Marxistisch Tijd
schrift, Brood & Rozen voor 
deelname aan het symposium 
200 fr (i.p.v. 300) en voor het 
verslagboek 600 fr. (i.p.v. 800 ) 
betalen. 
Alle info: 03/827.99.48. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

f Visrmees 
\ 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-
IVIOS, Rodal, FARO, Villeroy & Bocfi, enz... enz.. 

D E REUS IN TEGELS 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijl<heden 

in WIJ? 

Bel dan vandaag nos naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

Vervuiling cannerberg 
baart zorgen 

Op vraag van Vlaams vollcsvertegenwoor-
diger Johan Sauwens (VU) zal milieuminister 
Kelchtermans (CVP) bij z'n Nederlandse col
lega De Boer aandringen op een gemengde 
werkgroep om de vervuiling van de Can
nerberg te onderzoel<en. Het ondergrondse 
gangenstelsel (± 5 km) van dit voormalige 
NAVO-commando-centrum in Maastricht 
strekt zich immers uit tot het grondgebied 
van de Limburgse gemeente Riemst. De 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorzie
ning zal op haar beurt een onderzoek ver
richten naar de kwaliteit van het grond
water. 
De mllieuadministratie was tot voor kort niet 
op de hoogte van de gevolgen van de ver
vuilde Cannerberg voor het leefmilieu In het 
Vlaams Gewest. Na de Interpellatie van VU-
parlementslid Sauwens in de Commissie 
Ifiefmilieu lijkt daar gelukkig verandering In 
te komen. Minister Kelchtermans heeft 
OVAM de opdracht gegeven bij de Neder
landse overheid zoveel mogelijk inlichtingen 
over dit dosier in te winnen. 

NIET TE ONDERSCHATTEN 
Hoewel het Nederlandse ministerie van Ver
keer, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) 
formeel nog geen mededeling heeft gedaan 
aan de Vlaamse overheid, meldde het toch al 

niet te weten welke afvalstoffen op het 
Vlaamse grondgebied aanwezig zijn. 
Kelchtermans heeft In een schrijven aan z'n 
Nederlandse collega De Boer dan ook ge
vraagd zo snel mogelijk een gemengde werk
groep op te richten om overleg te plegen 
over de vervulling van de Cannerberg. Over 
de sanering van de site wilde de minister nog 
geen uitspraken doen. Daarvoor wacht hij op 
de resultaten van het Vlaams-Nedertands 
overteg en de grondwatermetingen van de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorzie
ning. 
Volksvertegenwoordiger Johan Sauwens 
maakte van z'n Interpellatie ook gebruik om 
de verontreiniging van andere militaire do
meinen aan te kaarten. Volgens minister 
Kelchtermans betreft het een „niet te on
derschatten- probleem" waarover bijko
mende gesprekken met het ministerie van 
Landsverdediging nodig zijn. De desaffec
tatie van militaire domeinen dreigt door de 
oplopende factuur van de bodemveront
reiniging vertraging op te lopen. Waar Lands
verdediging hoopte door de verkoop van 
deze domeinen extra geld in kas te krijgen, 
bestaat nu de kans dat net het tegenover
gestelde gebeurt: extra kosten voor de sa
nering van de verontreinigde militaire do
meinen. 
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O M S L A G V E R H A A L 

ZO ROCKT VLAANDEREN 
Heeft Vlaanderen zijn eerste rockminister? Luc Martens maakt 
vanaf volgend jaar negentig miljoen frank vrij voor de ondersteu
ning van muziek en daarbij krijgt rock evenveel extra middelen 
toebedeeld als klassiek. Hoe moet dit geld besteed worden? Levert 
geld geven wel iets op? En wat stelt het pop- en rockbeleid in 
Vlaanderen voor? Een bük achter 
de couhssen van de Vlaamse pop
scène: "Muzikanten hebben eigen-
hjk geen sociaal statuut We zijn al 
blij als we uit de kosten komen." 

O N D E R W I J S 

DE KLASSENSTRUD 
"Wat gebeurt er met al die beleidsopties op 
de werkvloer, in de klas dus? De vertaüng van de princi
pes naar de praktijk is vaak niet zo evident." Wat loopt er 
werkelijk fout op de Vlaamse scholen? 
Onderwijsspeciahst Roland Vandenberghe gaat dieper in 
op de problemen. "Al die verfialen over leraars die emit 
willen stappen: zwaar overdreven. Er zijn nog veel 
gemotiveerde leericrachten, echt straffe typen. Hun 
boodschap is simpel: laat ons gerust met al dat beleid" 

S E R I E : 2 0 S T E E E U W 

DE VADER VAN DE SPELEN 
"In Frankrijk maken wij van een scholier een student, 
en van een student een doctor Maar maken wij ook 
een man van hem? Integendeel! Wij doen er vijftien 
jaar over om zijn virihteit te vernietigen. Wij hebben 
alleen hersenen en een zitvlak." Een portret van Pierre 
de Coubertin, de uitvinder van de moderne Olympische 
Spelen: "Voor mij is sport een reügie." 
In De Coubertins "repubUek van de spieren" was er 
geen plaats voor politiek maar daar oordeelde de 
geschiedenis anders over. 

WEEKEND KNACK: THUIS IN EEN GRAANSILO -H EEN HUIS UIT HET WARENHUIS 
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Z etterberg Gouden Schoen. Lorenzo Staelens en 

Patrick van Diemen naar Anderlecht. AA Gent 

verkoopt tickets bij risicomatchen op 1 km van het 

stadion. Het zijn bewogen tijden voor het voetbal 

in België. 

De consternatie was groot bij de uit
reiking van de Gouden Schoen. VTM en 
Het Laatste Nieuws hadden alles zorg
vuldig voorbereid. Het feest zou een 
hulde worden aan Franky Van der Eist, de 
zesendertigjarige die er onmogelijk naast 
kon grijpen. Maar onmogelijk bestaat 
niet en zelf hebben we er ons ook niet aan 
geërgerd. Zetterberg is de beste voet
baller op onze voetbalvelden. Hij werd 
niet ten onrechte een tweede keer be
kroond. Al kunnen er bedenkingen ge
ventileerd worden die het ganse gebeuren 
in hun juist kader plaatsen. 

GEEN VERBAZING 

Het was geen groot voetbaljaar. Inte
gendeel zelfs. Nooit was ons compe
titievoetbal van bedenkelijker niveau. 
Het land kloeg steen en been maar de 
onverhoopte kwalificatie van de Rode 
Duivels voor het wereldkampioenschap 
zorgde voor een onverwachte opleving. 
De collectieve ergernis sloeg om in grote 
geestdrift. Het was allemaal zo slecht nog 
niet. 

Onzin natuurlijk en de uitkomst van de 
Gouden Schoen heeft ons opnieuw met 
de werkelijkheid geconfronteerd. In de 
eerste stemronde verzamelde Franky Van 
der Eist welgeteld zes punten. Honderd
zesenveertig minder dan Par Zetterberg 
die toen op zijn eentje het beschamend 
voetballende Anderlecht overeind hield. 
Niemand kan zich daaraan storen. Voor 
de zomer gaf Club Brugge een gewonnen 
landstitel uit handen aan Lierse dat daar
voor beloond werd met drie spelers bin
nen de eerste tien van die eerste stem
ronde. Eric Van Meir stak toen zijn hand 
uit naar de Gouden Schoen. 
In het tweede gedeelte van het jaar klom 
Van der Eist boven de concurrentie uit. 
Maar werd dit overwicht gestaafd door 
prestaties of door sentimentele overwe
gingen? Franky is de minzaamheid en de 
toewijding zelve. Hij stond ook voor de 
wedergeboorte van de Rode Duivels. 
Maar wat impliceerde die wederge
boorte? Een uitoverwinning in Turkije. 
Verdienstelijk maar geen wereldwonder. 
Een uitoverwinning in Wales dat in geen 
jaren een zwakker elftal op de been 
bracht. Een nog meer in het spel dan in de 
cijfers vernietigende nederlaag tegen Ne
derland. Een gewonnen duel tegen Ier
land dat zijn betere spelers moest missen 
en dat bovendien in een dalperiode ver
keerde. Het Ierland van 1997 geleek van 
geen kanten op de trotse formaties van 
Jacky Charlton die ooit de voetbalwereld 
verbaasden. 

Wie het allemaal op een rij zet kan niet 
van verbazing achterover vallen. Zet
terberg heeft de Schoen niet gestolen al 
kon de getalenteerde Zweed Anderlecht 
niet op de rails zetten in het najaar. Hij 

ging mee onder in de algemene malaise en 
werd bovendien nog geteisterd door een 
kwetsuur. Zelf gunden wij de Schoen 

meest van al aan Nico Van Kerckhoven. 
De flankverdediger van Lierse was een 
half jaar lang de belichaming van een 
begeesterende kampioenenploeg en in 
het najaar was hij één van de weinige 
Lierenaars die nog niveau haalden. Hij 
was ook een vaste waarde bij de Rode 
Duivels. Bij de eindafrekening bleek dat 

de markt afschuimen zou Van Diemen 
onopgemerkt gebleven zijn... 

PANIEKVOETBAL 

Anderlecht jaagt ook op Nico Van 

Kerckhoven en Dennis De Gooyer. Geen 

Onvoorziene 
omstandigheclen 

hij in de tweede stemronde welgeteld 
negen punten had gekregen. Te weinig, 
veel te weinig. 

LORRE NAAR ANDERLECHT 

Er is naar ons gevoel nog een andere 
reden om twee keer na te denken alvorens 
Van der Eist een derde Gouden Schoen 
toe te kennen. Er bestaat ook in voetbal 
nog zoiets als perspectief. Drie Gouden 
Schoenen: dat is de orde van Van Moer en 
Jan Ceulemans. We zijn oprechte be
wonderaars van Van der Eist maar van die 
grootte is hij echt niet. 
Het ganse verhaal kreeg evenwel dra
matische geladenheid doordat de show 
die de organisatoren hoopten op te voe
ren de mist inging. Wat VTM er die avond 
van bakte tartte elke verbeelding. Ge
woon beschamend. En ook de mensen 
van Het Laatste Nieuws stonden er maar 
bedremmeld bij. Men kan met prognoses 
inderdaad niet voorzichtig genoeg zijn. 
Anderlecht werd dus enige troost gegund. 
Brugge verbeet zijn ontgoocheling die een 
week later nog toenam doordat Lorre 
Staelens, einde contract zijnde, een ver
bintenis aanging met Anderlecht. Van
zelfsprekend ving de speler kritiek bij zijn 
supporters en andermaal werd het Club
bestuur gebrek aan slagvaardigheid ver
weten. Zowel het ene als het andere 
schijnt ons ongegrond. Of Anderlecht een 
goede zaak deed moet nog blijken. Stae
lens is vierendertig. Dat Club tweemaal 
nadacht alvorens de speler een nieuw 
contract aan te bieden was de logica zelve. 
Dat spelers hun doen en laten door 
clubliefde laten leiden is een sprookje. 
Het gaat om geld en om niets anders. 
Het heet dat Anderlecht absoluut terug 
wil naar de bovenste regionen van de 
rangschikking. Daarom werd ook ene 
Patrick van Diemen aangeworven. De 
man speelt bij het bescheiden RKC Waal
wijk en is vijfentwintig. Als dat een topper 
wordt mag men van een mh^kel spreken. 
In een land waar Ajax, PSV en Feyenoord 

van beide zijn nog „beloften" maar al
lebei zullen ze vele miljoenen kosten. Het 
is zeer de vraag of we hier van een verlicht 
beleid mogen spreken. We bhjven de 
mening toegedaan dat Anderlecht maar 
moeizaam uit het diepe dal waarin het 
zich bevindt zal weggeraken. Er schort 
wat met de structuren van de club. Veel 
van wat vandaag vertoond wordt gelijkt 
op paniekvoetbal. 

Intussen leven de profclubs openÜjk en 
omfloerst op voet van oorlog met de 
minister van Binnenlandse Zaken. De 
regeling van de ticketverkoop bij zo
geheten risicomatchen zorgt voor op

schudding, onvrede en geldverlies. AA 
Gent zocht en vond een oplossing. We 
begrijpen de bezorgdheid van de be
trokken partijen. We hebben altijd ge
vonden dat de gemeenschap niet on
verkort kon opdraaien voor al de kosten 
van ordehandhaving bij de organisatie 
van het gecommerciahseerde topvoetbal. 
Maar wie Gent-Charleroi tot een ri
sicomatch promoveert weet echt niet 
waarmee hij bezig is. In deze moeilijke 
materie - want dat is het - zijn partijen 
betrokken die gewoon niet met elkaar 
kuimen of willen praten. Het voetbal 
heeft zichzelf veel te lang boven de wet en 
de maatschappij verheven gevoeld en de 
pohtiek reageert nu ondoordacht, zonder 
kennis van zaken. Het zou best kunnen 
dat aan beide kanten gezaghebbende fi
guren ontbreken om de problematiek op 
te lossen. Dat is bijzonder pijnlijk maar 
het staat onomstoteljk vast dat de huidige 
regeling de profclubs veel geld kost en ze 
hebben het zo al veel te moeilijk om dit 
lang te kunnen overleven. Het wordt tijd 
dat het gezond verstand zijn rechten 
opeist om uit de impasse te geraken. 

Olympus 

Zetterberg: 

onvoorzien, 

maar daarom 

niet 

onverdiend. 

11 

Een Deense droom 
Denemarken is het land van Hans Christian 
Andersen. Niemand schreef betere sprool<-
jes. Alhoewel. Wat coach Ene De Viaeminck 
en zijn veldrijders tijdens de wereldkam
pioenschappen In MIddelfart opvoerden had 
ook niets met de werkelijkheid vandoen. 
Tweemaal goud en tweemaal zilver. Bij de 
profs en bij de beloften. 
Het Is een traditie dat de veldrijder die het 
ganse seizoen domineert vrijwel nooit we
reldkampioen wordt. Richard Croenendaai 
heeft dat nu ook tot zijn schade en schande 
ondervonden. De Nederlander speelde de 
afgelopen maanden met zijn tegenstanders. 
Hij won waar, wanneer en hoe hij wilde. Na 
hem was zijn landgenoot Adrl van der Poel de 
beste geweest. Het kon voor Oranje dus maar 
moeilijk misgaan. Maar het ging mis. En geen 
klein beetje. Waarom. Omdat Mario De 
Ciercq, de zoon van vader René, in een 
begenadigde dag verkeerde en in de hard 
bevroren omloop een bondgenoot vond. De 
Ciercq, die maar laat tot het veldrijden be
keerd werd, beheerste de regenboogkoers 
van start tot aankomst. Hij reed In elke ronde 
verder van zijn tegenstanders weg. De enige 
die hem had kunnen bedreigen was zijn 
ploegmaat Erwin Vervecken maar die werd 

door de ploegtucht gedwongen af te stop
pen, de aanval van De Ciercq te beschermen. 
Voor Vervecken moet dit hard en moeilijk zijn 
geweest. Hij krijgt vermoedelijk zo geen 
tweede kans om wereldkampioen te worden, 
in MIddelfart was wie eerst lachte ook best 
lachte. Tot vreugde van de Ciercq, tot be
heerste ontgoocheling van Vervecken. 
Bij de beloften vernieuwde Sven Nijs zijn 
wereldtitel. Voor Bart Wellens, de nationale 
kampioen. Een levensgrote verrassing was 
dit niet. Bondscoach De Viaeminck had er 
zelfs een beetje op gerekend. Eric beleefde 
In Denemarken dus glorieuze tijden, „ik zou 
nu moeten opstappen want beter kan niet 
meer." De Viaeminck had gelijk toen hij het 
zegde maar vermoedelijk is zijn liefde voor 
het veldrijden te groot om dit voornemen uit 
te voeren. 

De triomf van het veldrijden zette de bonds-
lelders aan het dromen. Waarom van veld
rijden geen olympische sport maken? In
derdaad, waarom niet? Indien het cycio-
cross geen plaats krijgt op de zomerspelen 
kan men altijd proberen op de winterspelen. 
Lukt het, dan wint België vroeg of iaat me
dailles in deze specialiteit. Zoveel is zeker. 

Olympus 

« 
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Over vampieren 
en andere 
verhalen 

4> B O E K E N 

Sam van Rooy 
als een echte 

vampier. 

WIJ koos voor zijn jeugdige lezers een 
aantal interessante boeken uit. 
Zo is er de bestseller "De Vampieren-
moord" van de intussen bekende jonge 
Vlaming Sant van Rooy. In het spannende 
verhaal wilde hoofdpersoon Maarten de 
dagelijkse sleur overstijgen. Waarom zou 
hij niet eens zijn leraar Previam Verken 
bespieden? Als die vermoord wordt en de 
dagen daarop nog meerdere onverklaar
bare moorden opduiken, trekt Maarten 
op onderzoek uit. Wat betekenen in he
melsnaam die vreemde tekentjes in de 
hals van de lijken.' Maarten raakt be
vriend met Kesh, de sympathieke heks. 
Zij deelt met hem een groot geheim: de 
werkloze vampieren en heksen uit de 

sprookjes zijn mensen geworden. Ze vlie
gen elkaar voortdurend in de haren. 
Maarten moet op zijn passen letten, hij 
wordt immers in de gaten gehouden door 
wraaklustige vampieren... 
De Vampierenmoord is een vlot geschre
ven boekje van een twaalfjarige voor 
leeftijdsgenoten. Toch kunnen ook ou
deren door het korte verhaal, met een vrij 
onverwacht einde, geboeid worden. De 
wijze waarop de auteur, via Maarten, de 
relatie tussen zoon en moeder beschrijft, 
is verhelderend. 

In het sublieme boek "Leven op de rand" 
van Gerda van Erkel wordt de innerlijke 
zoektocht van Jasper beschreven. Hij ver
blijft in het opvangcentrum Plansjee. Jas

pers leven ziet er alles behalve rooskleurig 
uit. Vader is werkloos, broer is ziek, de 
vrouw des huizes staat er moederziel 
alleen voor. Gelukkig hebben Lukas en 
Maya, de begeleiders van het centrum, 
oor voor Jaspers problemen. Op een dag 
komt Margreet in het centrum aan. Niets 
is als voorheen. Haar kaalgeschoren sche
del, bleke huid, zwarte kleren: Jasper is 
meteen verloren. Langzaam maar zeker 
slagen beiden erin een hechte vriend
schap op te bouwen. Als in het huis van 
Margreet de problemen de bovenhand 
krijgen, loopt ze weg. Jasper gaat wan
hopig op zoek, beschikt enkel over post
stempels van de tekeningen die zijn ge
liefde regelmatig opstuurt. Op speurtocht 
onderneemt Jasper in feite een zoektocht 
naar zichzelf. 

In "Leven op de rand" is er meer aan de 
hand dan een kalverliefde tussen twee 
tieners. Eerst en vooral wordt het reilen 

50 jaar studio Herman Tefrlinck 
De Studio Herman Teirlinck werd als spe
cifieke toneelopieiding vijftig Jaar geleden 
opgericht door deze Brabantse „orator 
didacticus", barokke grootmeester uit 
onze Nederlandse letterkunde en vernieu
wer van het Vlaamse toneel. 
Al zijn de principes van Teirlinck voor de 
toneelopieiding, nu uiteraard aan bijstu
ring en actualisering onderhevig, toch blijft 
zijn totale concept tot volwaardige, de
gelijke opleiding in het „acteervak" over
eind staan. 
De vele grote namen die uit deze opleiding 
zijn voortgesproten en die ons toneel-
leven, tot in het buitenland toe, hebben 
levendig gehouden, blijven tot op vandaag 
de noodzaak aan het behoud van deze 
specifieke school beklemtonen. Al denken 
„nieuwlichters" en ,,beleidsmensen" op 
het onderwijsvlak hier tegenwoordig blijk
baar anders over en worden eervolle tra
dities gemakkelijk met één ministeriële 
pennetrek als voorbijgestreefd en inef
ficiënt afgedaan. 
Het is wel godgeklaagd, dat telkens weer 
op dit brede culturele vlak moet gesnoeid 
en bespaard worden! Het Is dan ook jam
mer, dat de huidige directeur. Jan Decleir, 
met zijn hele ploeg aan lesgevers en stu
denten, zowel hun artistieke talenten als 
hun kostbare tijd dienen te spenderen in 
een oneerlijke paperassenstrijd, tot enig 
zelfstandig behoud van het heel eigen
zinnige, artistieke en aparte aspect van 
deze school. 

OUDE VERF 
In die herdenking van vijftig jaar toneel
activiteit, werd de school bijgesprongen 
door de artistieke duizendpoot Pjeroo 
Roobjee, die te dezer gelegenheid de ei
genzinnige „roman" Oude Verf bljeen-

schreef. Het werd een heel speciale cocktail 
van allerlei schrijfgenres, elementair nar
ratief, over documentaire en erg poëtische 
passages, met vaak herkenbare en actuele 
gebeurtenissen, naar een werkelijk thnl-
lerachtige ontknoping. 
Zonder deze roman maar enigszins te wil
len samenvatten of de eigenlijke intrigue 
te willen ontmaskeren, willen wij toch ver
melden dat het gaat om de groteske figuur 
van de 109 jaar zich overlevende Clothaire 
Decreus, die zich zo pas verwijderde van 
zijn wettige echtgenote, de lankmoedige 
Margriet Latine, om zijn intrek te nemen bij 
de 18-jarige deerne Lolotte. Hierin zijn dus 
reeds wat verwijzingen te ontwaren naar 
decadente aberraties uit de reële actu
aliteit en naar een bepaalde wereldlite
ratuur. Deze desertie van de stamvader
hoofdfiguur, verwekt in de stuurloos ge
worden, letterlijk ,,zwalpende" clan van 
doodgewoon straatjesvolk en decadente 
loslopers een stroom van nooit eindigende 
tragische voorvallen. Daarin wordt de lezer 
hoe dan ook als tijdsbeeld overspoeld met 
verrassende schilderingen van geweld, 
maskerade en vermomming, degeneratie, 
pessimisme, noodlotstemmingen en het 
bestendig bezig zijn met de verwerking van 
het verleden en gevoelens van verval en 
ondergang. Dit alles toch weer niet zo 
bevreemdend, in deze tijd, op dit ogenblik, 
op het einde van het tweede millennium 
van ons nachristelijk bestaan! 
Door deze wirwar van geschetste gebeur
tenissen zit op majestatische wijze de fi
guur van Herman Teirlinck en zijn betekenis 
voor het Vlaamse toneel en concreet zijn 
benaarstiging van de Schouwburg te Ant
werpen verweven. Via de mysterieuze ont
hulling van de betekenis van bepaalde 
symbolen op de plafondschildering in de 

woning van de over zijn fortuin wakende 
Clothaire wordt een prachtige link gelegd 
naarTeirlincks gemiste kans op een literaire 
Nobelprijs in de plaats van Maeteriincks 
onderscheiding. Toch echt wel boeiend! Te 
meer daar dit alles verteld wordt in een 
nooit te stelpen, vloeiende volkstaal-over
vloed, vol dialectismen en neologismen. 

PJEROO ROOBJEE 
Geboren te Gent op 7 feburari 1945, stu
deerde Roobjee schilderkunst en grafiek 
aan de Academie voor Schone Kunsten van 
zijn geboortestad (1960-62). Na zijn eerste 
experimenten met roman- en dichtkunst 
en een studieverblijf aan de Rijksacademie 
te Amsterdam, keert hij voor de jaren 
1962-64 terug naar de Gentse Academie 
om er te schilderen naar levend model. In 
1965 werd hij onderscheiden met de prijs 
van De Jonge Belgische Schilderkunst. Het 
jaar daarop ontvangt hij de Leo J. Krynprijs 
voor zijn roman De Nachtschrijver 
Vanaf dan volgt een schier eindeloze reeks 
van tentoonstellingen in binnen- en bui
tenland en volgen talloze, zeer gediffe
rentieerde publicaties met literair werk. In 
1977 verschijnt zijn lijvige roman Vincent 
en Astrid van Gogh verdwijnen in een 
korenveld. Intussen schrijft Roobjee ook 
voor het toneel. 
In 1983 vertolkt hij de rol van een hoveling 
in Hugo Claus' film en TV-feuilleton De 
Leeuw van Vlaanderen. 
Vanaf 1984 hield Roobjee zich actief bezig 
met toneelbewerkingen van Dario Fö. Hij is 
als bezige bij van alle markten thuis! 

Dirk Stappaerts 

c& Oude Verf. Pjeroo Roobjee. Roman. Uitg. 
Van Halewyck, Leuven, 1997, 350, blz., 
898 fr. 

en zeilen in een opvangcentrum op ver
bluffende wijze weergegeven. Bovendien 
zijn de personages uit het leven gegrepen, 
zodat de voor de meesten toch ongewone 
situaties vrij herkenbaar blijven. Het feit 
dat de auteur zelf een aantal jongeren in 
een dergelijk centrum begeleidde, is daar 
niet vreemd aan. Overigens vangt het 
boek met een voor vele jongeren, maar 
ook anderen leerrijk en pakkend citaat 
aan. ,Jk bedoelde alleen dat, om een 

volkomen relatie met iemand anders te 

hebben, je die eerst met jezelf moet heb

ben. Als we niet bestand zijn tegen ons 

eigen alleen zijn, zullen we de ander 

uitsluitend gebruiken als schild tegen de 

eenzaamheid." (Ontkend aan Irvin D.Ya-

lom) 

In "Het uur nul" van de door de jeugd 
alom geprezen auteur Dirk Bracke, wordt 
de passionele maar onmogelijke liefde 
tussen twee tieners uit de doeken gedaan. 
Ben is immers seropositief en moet 
daarom zijn kortstondige relatie met Di
ana verbreken. Met de moed der waan
hoop klampt Ben zich aan het leven vast. 
Zij vader scheldt. hem-y^or„"r}jgj-fisiggt" 
uit en laat hem aan zijn lot over. Ook bij 
anderen stuit Ben op veel onbegrip. Enkel 
zijn moeder en Diana blijven zich om Ben 
bekommeren. 

Op schokkende wijze wordt de lijdens
weg van de seropisitieve jongeling ver
teld. Er is de eenzaamheid, het verdriet, 
de pijn, de onbeantwoorde vraag: 
waarom ik? Op meeslepende wijze wor
den tegenstrijdige gevoelens vertolkt. 
Doorheen het harde, maar reële verhaal 
wordt de lezer door schuldgevoelens 
overvallen. Hij of zij is tenslotte maar een 
waarnemer en staat dan ook compleet 
machteloos. 

Welk tienermeisje wordt niet aangespro
ken door de magie van het dansen? In 
"Het beste boek over ballet" van Kate 

Castle wordt niet enkel de geschiedenis, 
maar ook de ontwikkeling van de dans 
beschreven. Zowel dansers, choreogra
fen, componisten als bekende balletver-
halen komen aan bod. Het boek wordt 
voorzien van prachtige illustraties en een
voudige uitleg. Een must voor elke jonge 
ballerina, die ervan droomt ooit het po
dium te halen. 

Sarah Mathys 
c» De vampierenmoord. Sam van Rooy. 

Uitg. Houtekiet Jeugd. 1997, 77 blz., 

350 fr. 

c» Leven op de rand. Gerda van Erkel. 

Uitg. Davidsfonds Infodok. 1977,209 

blz., 595 fr. 

c» Het uur nul. Dirk Bracke. Uitg. Da

vidsfonds Infodok. 1977, 190 blz., 

595 fr. 

c»Het beste boek over ballet. Kate 

Castle. Uitg. J.H. GottmerI H.J.W. 

Becht.l997,64blz.S50fr. 
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eeds eerder bracht WIJ een bericht over de 

Dostojevski-expo te Dendermonde. 

Initiatiefnemer en bezieler van dit project is Harold 

Van De Verre. De tentoonstelling kadert in het 

Vlaams-Russisch cultuurwerk dat onze medewerker 

sinds 1992 in Sint-Petersburg verricht. 

Een vraaggesprek. 

• E X P O S I T I E 

Gans zijn leven reeds zit Harold Van De 
Perre in de ban van Dostojevski. In Sint-
Petersburg ging hij de plaatsen bezoeken 
waar de schrijver leefde en werkte want 
voor Van De Perre is Dostojevski actueler 
dan ooit. Zegt hij: „De crisis van onze 

chaotische tijd werd door hem op haast 

profetische wijze ontleed en beschreven. De 

zogenaamde „eeuwige, vervloekte vragen" 

die Dostojevski zichzelf in zijn grote ro

mans stelde zijn dezelfde vragen die ons 

ook vandaag bezighouden." 

In St.-Petersburg kwam Van De Perre snel 
in contact met het Dostojevskimuseum dat 
zich in het appartement bevindt waar 
Fjodor Michailovitsj zijn laatste roman De 

gebroeders Karamazov schreef en waar hij 
op 28 januari 1881 ook overleed. 
Zolang het communisme zijn werken op 
de zwarte lijst hield leefde het museum een 
stil bestaan, nu deze nachtmerrie voorbij is 
kan het zich in alle vrijheid ontwikkelen. 
Maar het is doodarm en krijgt geen steun 
van de staat. Met tentoonsteUingen in het 
buitenland wil men daar iets aan doen. 

EEN DOORSNEE HUIS 

Harold Van De Perre: „Daarom hebben 

wij vier jaar geleden het plan opgevat dit 

museum naar Vlaanderen uit te nodigen. 

Na zeer veel hindernissen is dit eindelijk 

gelukt. Vóór Dendermonde kwamen Hels

inki en Parijs aan de beurt. Toch is dit de 

grootste en belangrijkste tentoonstelling 

van het Dostojevskimuseum totnogtoe. En 

daar zijn wij fier op!" 

• Waarom te Dendermonde? 

H. Van De Perre: „Omdat Dendermonde 

mijn stad is, mij het startgeld bezorgde, 

haar mooie tentoonstellingszaal en de zo 

noodzakelijke logistieke steun ter beschik

king stelde. Eens hiervan verzekerd zijn ook 

het ministerie van Cultuur, Canon van het 

departement Onderwijs, de ASLK en an

dere sponsors over de bruggekomen." 

• Welke vorm en inhoud gaf u aan 
de tentoonstelling? 

H. Van De Perre: „Vorm en inhoud werden 

bepaald door het Dostojevskimuseum zelf, 

deze expo is letterlijk haar creatie. Voor de 

vorm werd een doorsnee huis uit Sint-

Petersburg nagebootst, het bestaat uit 5 

kamers. In kamer 1 wordt het leven van 

Dostojevski getoond vanaf zijn geboorte 

tot aan het strafkamp Omsk, waar hij vier 

jaar dwangarbeid moest verrichten. In ka

mer 2 wordt het verhaal van zijn leven 

vervolgd tot aan z'n dood. Dit levens

verhaal wordt verteld met originele foto's, 

gravures en prenten. In de uitstalramen 

liggen de eerste Russische uitgaven van zijn 

boeken. In kamer 3 zien wij illustraties van 

Russische kunstenaars over het werk van de 

schrijver. In de vitrine ligt het dodenmasker 

en zijn overlijdensbericht met de originele 

foto van de opgebaarde schrijver. Kamer 4 

is het hart van de tentoonstelling: daar 

liggen bril, pen en hoed van de schrijver 

uitgestald én andere voorwerpen uit zijn 

schrijfbureau. Verder authentieke manu

scripten van De gebroeders Karamazov en 

een potloodtekening. In drie andere vitrines 

liggen de overige manuscripten als de em

bryo' s van zijn grote romans. 

Verder zien wij een perfect-getrouwe ma

quette van zijn schrijfkamer en daaruit de 

belangrijkste hoek met schrijfbureau na

tuurgetrouw uitvergroot. 

In kamer 5 wordt een reeks portretten van 

team. Met teksten van 4 Russische en 3 
Vlaamse auteurs. Zij wordt bovendien 
geïllustreerd met 85 beelden, waaronder 
heel wat tentoongesteld materiaal. De bro
chure brengt een synthese van Dosto-
jevski's leven en belangrijkste werken, met 
daarnaast beschouwende bijdragen. 

ft Hoe loopt de belangstelling tot
nogtoe? 

H. Van De Perre: „Voor de plechtige 

vernissage was er een Russische delegatie 

met de museumdirectie en met Dmitri 

Dostojevski, de achterkleinzoon van de 

Dendermonde toont 
Dostojevski's 

grafisch talent 
Dostojevski getootui, plastisch werk van 

hoofdzakelijk Russische kunstenaars." 

TASTBAAR AANWEZIG 

In een toegevoegde ruimte staat ook de 
bijdrage van Vlaamse leerlingen en stu
denten over Dostojevski te kijk. Langs 
Canon, de cultuurcel van het departement 
Onderwijs, werden de scholen uitgeno
digd tot vrijwillige creatieve medewerking. 
Zo wordt een merkwaardige installatie 
getoond over de schrijver (het werk van 
één klas), met prachtige teksten, een video
toneelvoorstelling en twee plastische 
kunstwerken over de figuur van Raskol-
nikov. 

• Waarom noemt u deze tentoon
stelling uniel<? 

H. Van De Perre: „Het is de eerste maal dat 

het Dostojevskimuseum van Sint-Peters

burg en het museum van Russische li

teratuur, het vermaarde Poesjkinhuis, sa

men tentoon stellen. Vandaar dat wij zo

veel authentieke voorwerpen van de schrij

ver kunnen tonen: in het totaal 45 stuks, 

waaronder de wereldberoemde foto's van 

de schrijver en met - als wereldprimeur -

nooit eerder getoonde manuscripten met 

tekeningen. Daarnaast worden nog 250 

authentieke gravures, prenten en kunst

werken, hoofdzakelijk uit die tijd getoond. 

Deze illustreren zijn stad, zijn leefwereld, 

zijn werk. Nooit eerder heeft het museum 

zoveel in één tentoonstelling samenge

bracht. 

Voor de Dostojevski-liefhebber is dit een 

absolute must, voor de anderen een unieke 

visuele les in wereldliteratuur, waarin de 

schrijver haast „tastbaar" aanwezig is." 

De tentoonstelling in Dendermonde 
wordt bestendigd in een 56 bladzijden 
tellende zeer mooie brochure. Zij werd 
samengesteld door een Russisch-Vlaams 

schrijver. Sedertdien komen er bezoekers uit 

heel Vlaanderen, niet de grote massa, maar 

vooral een zeer geïnteresseerd publiek. Voor 

velen is Dendermonde ook een beetje een 

ontdekking: de intieme grote markt met 

het vroeg-middeleeuwse stadhuis en vlees

huis, de vroeg-gotische O.L.V.-kerk met de 

vermaarde Romaanse doopvont en twee 

meesterwerken van Anton van Dyck, de 

abdij en het prachtige begijnhof als toe

gevoegde waarden. Een cultuuruitstap 

waarin het Vlaamse beeldend genie en de 

Russische (literaire) ziel elkaar ontmoe

ten!" 

(mvl) 

c» Dostojevski. Zijn werk, zijn wereld, 

zijn tekeningen. In de Rosbeiaardzaal 

van het stadhuis teDendermotuk. Nog 

tot en met 1 maart 1998. Op week

dagen van 10 tot 12u.30 en van 14 tot 

18u. Zat. en zon. van 14 tot 18u. Op 

zondag 22 februari is de tentoonstel

ling doorlopend open van 10 tot 18u., 

zon. 1 maart van 10 tot 13u. 

Rondleidingen (op aanvraag) door Ha

rold Van De Perre. 

Inkom: 100 fr. Catalogus: 200 fr. 

Info: Cultuurcentrum Bel^ca, tel. 

0S2l20.26.26,fax052l20.2S.70ofHa-

rold Van De Perre, tel./fax 

052121.47.70. 

De legende van de 
groot-inquisiteur 
Op zondag 22 februari om 16u. 
brengt voordrachtkunstenaar Stan 
Milbou in de theaterzaal van het 
cultuurcentrum Belgica, Kerkstraat 
24 de integrale tekst van De legende 

van de groot-inquisiteur uit De ge
broeders Karamazov van Dostojev
ski. 

N.a.v. deze bijzondere voorstelling is 
de tentoonstelling die zondag uit
zonderlijk en doorlopend open van 
tot 10 tot 18u. 

Reservatie: Cultuurcentrum Belgica, 
052/20.26.26. 

Dodenmasker 

van 

DostoJevsM, 

één van de 

unieke 

stukken 

op de 

tentoon

stelling. 
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Nieuwsbrief 
over taal en lezen 

Zopas verscheen de eerste Davidsfonds 
nieuwsbrief Taal Info. De nieuwsbrief brengt 
Inforrriatie over de taal- en leesinitiatleven 
van Vlaanderens grootste fonds en rolt 
voortaan drie keer per Jaar van de persen. In 
het eerste nummer daat de vierde editie van 
het Groot Nederlands Dictee centraal. Dit DF 
Initiatief groeide op korte termijn uit tot de 
grootste speliingswedstrijd In Nederland en 
Vlaanderen. Meer dan 6.000 kandidaten na
men aan de drie vorige edities deei. De 
nieuwsbrief is gratis en valt in de bus bij 
ledereen die geïnteresseerd Is, 

GROOT NEDERLANDS DICTEE 

Op zaterdag 14 februari om 10 uur vinden op 
meer dan 40 plaatsen in Vlaanderen de 

preselecties plaats van het Groot Nederlands 
Dictee. Op 28 maart heeft de finale plaats in 
het Vlaams parlement te Brussel. De pas 
verschenen nieuwsbrief bericht er over. Ver
der wordt ook stilgestaan by de cursussen 
van Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds over 
taal en literatuur. In het kader daarvan do
ceren professoren van alle Vlaamse univer
siteiten vier tot zes namiddagen lang over 
hun vakgebied voor een publiek van teken. 
Voor de cursussen over taal en literatuur 
bestaat heel wat belangstelling. 
o» Taal Info kan worden aangevraagd op het 

Nationaal DF-secretariaat, Blijde-Inkomst
straat 79, 3000 Leuven, fax 016/31.06.08 
(t.a.v. Kathleen Haesaerts). Informatie over 
het Groot Nederlands Dictee bij Jan Vaes. 

12 februari 1998 



THE SPANISH PRISONER 
David Mamet is met "The Spanish prisoner' terug op het witte 

scherm, met de sterkste thriller die hij tot nu toe maakte. }oe Ross 

gaat naar de Caraïben voor een nieuwe en erg waardevolle 

uitvinding, waarvan het bestaan erg geheim wordt gehouden. Op 

het eiland maakt hij foto's, totdat een man, Jimmy Dell, hem 

benadert en vraagt om het toestel te kopen voor 1000$. Joe laat 

zich door Jimmy inpalmen en belooft hem zelfs een pakje mee te 

nemen naar diens zuster in Manhattan ...De titel is het inside-

woord voor een oplichterij, waarbij een stroman wordt gebruikt 

die een ongelooflijk verhaal te horen krijgt en dan wordt bin

nengehaald wanneer hij de buit heeft. Voor wie ooit genoot van het 

sterke 'House of games' is dit zeker een must. {***) 

NIEUW IN DE BIOS 

AMISTAD 
De nieuwe Spielberg is beter dan The color purple', minder sterk 

dan 'Schindler's list', maar in zij geheel erggoed. Dit verhaal vangt 

aan op een Spaans slavenschip waar een opstand uitbreekt. Het is 

gebaseerd op een waar gebeurd feit in 1839. Nadat de slaven zijn 

opgepakt en opgesloten in een gevangenis, gaan de abolitionisten 

aan het werk. En dan zie je een politieke intrige onstaan over het 

feit of de slaven nu 'rebellen' of 'vrijheidsstrijders' zijn. Als de 

Zuidelijke Staten er zich dan nog mee gaan bemoeien, wordt er 

schaamteloos aan eindjes getrokken, omdat de verkiezingen voor 

de deur staan. Superieure acteursprestaties! {***) 

CITY LICHTS 
Ben je onder 19 betaal je 250 BEF, ben je onder 25 en boven 65 

betaal je 450 BEF, alle anderen betalen 650 BEF, voor het 86 

minuten durende meesterwerk van de stille film {met Engelstalige 

tussentitels) 'City Lights' van Charlie Chaplin, die regie, scenario, 

montage en muziek voor z'n rekening rum. Je kunt hem nu dinsdag 

17 februari in de Blauwe Zaal van de Singel in Antwerpen gaan 

bekijken met levende muziek van de Beethoven Academie. Je kan 

tickets bestellen op tel. 031248.28.28 of fax 248.28.00. Zeker 

doen: het is gewoon dé manier om deze film volledig te smaken! 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P • 

Dan nu het debat?! 
P Mask Cher is de moeder van een afzichtelijke 

knaap (Eric Stoltz) die hem, ondanks haar beperkte 
mentale vermogens, toch een gevoel van liefde weet 
te geven. Een topper, gebaseerd op een levensechte 
situatie, in 1985 met veel warmte verfilmd door Peter 
Bogdanovich. Zat. I4feb., Ned. 1 om 23U.17 

^m^ New Vork, New York Amerikaanse musical 
van Martin Scorsese uit 1977 met Liza Minnelli en 
Robert De Nlro. 1945, de overwinning op Japan wordt 
In New York uitbundig gevierd. Jimmy Doyle, een 
jonge saxofonist, heeft zijn uniform met vreugde 
weggegooid en baant zich een weg door de dichte 
massa naar het Starlight Terace, waar het orkest van 
Tommy Dorsey ten dans speelt. Daar maakt Jimmy 
kennis met Francine Evans. Hun eerste ontmoeting 
wordt maar niks. Tot blijkt dat ze een gemeen
schappelijke passie hebben: muziek. . Zon. 15 teb.. 
Kanaal 2 om 2lu.36 

^ ^ Kwesties: seks na zestig BBC-reportage 
waarin oude mensen (alleenstaanden en echtparen) 
openlijk praten over hun liefdesleven: van verliefheid, 
over passie tot seks. Maan. 16 feb.. Canvas om 
20U.30 

'^S^ La gueule de l'atitre Franse film van Pierre 
Tchernia uit 1979 met Michel Serrault en Jean Polret. 
Martial Perrin is partijleider en bereidt vol enthou
siasme zijn verkiezingscampagne voor. Wanneer hij 
verneemt dat Krauss, een geduchte moordenaar, uit 
de gevangenis is ontsnapt, weigert Perrin nog langer 
in de openbaarheid te verschijnen. Hij laat zich ver
vangen door zijn neef en dubbelganger Gilbert Bros-
sard Geslaagde politieke satire, die nooit echt bijtend 
of gewaagd wordt. DIns. 17 feb.. France 2 om 
22U.45 

Marlon Brando en 

Maximilian Schell 

In The Freshman. 

Woens. 18 feb.. 

Canvas om 20U.S0 

i'' Panorama Onder de titel Opdrachtgever ge
zocht wordt een overzicht geschetst van drie jaar 
gerechtelijk onderzoek naar de moord op veearts 
Karel Van Noppen. De vermoedelijke daders zitten in 
de gevangenis, maar de zaak is niet opgelost. Hoe 
reageren de collega's van Van Noppen en hoe moet 
het verder met de strijd tegen de hormonen- en 
vleesmaffia? Dond. 19 feb.. TV 1 om 22U.25 

U * Bandit Queen Indiase biografische film van 
Shekhar Kapur uit 1994 over de beroemdste vrou-
welBke bandiet uit de Indiase geschiedenis, Phoolan 
Devi. Met extreme hoeveelheden geweld wordt een 
portret geschetst van een vrouw die een gigantische 
haat koesterde tegen de maatschappij. Op 12 januari 
1983 gaf ze zich over aan de politie. VrU. 20 feb.. 
Canvas om 23u. 
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Nadat wekenlang het woord en weder
woord van en rond XI in alle media 
verschenen is, schijnt er eindelijk ruimte 
te zijn voor een min of meer serene 
discussie. Tenminste dat mocht blijken uit 
een aantal opiniestukken in De Stan

daard. Dat was de hoogste tijd. 

Het gegeven is bekend: het dagblad De 

Morgen pakt uit met hallucinante ver
halen over kindermoorden. Het blad wil 
de zgn. 'nevendossiers' van Dutroux een 
duwtje in de rug geven. Dat de manier 
waarop de krant dat deed nu al in hand
boeken 'Marketing' staat, is een niet 
onbelangrijk nevendossier. Met name dat 
laatste was ook de concurrent De Stan
daard niet ontgaan. Die krant had tegen 
haar lezers kunnen zeggen dat dit een 
'non-event' was en dat ze het gerecht zijn 
werk liet doen. Quod non. Daardoor lijkt 
de krant twee keer verloren te hebben. 
Naast een klein oplageverlies moest zij 
erop toezien hoe zij De Morgen steeds 
diende achterna te hollen. Aantonen dat 
zo'n (indianen)verhalen gelogen of ver
zonnen zijn, kost bovendien tien keer 
meer moeite dan ze voor waar versprei
den. Had de VUM-kwaliteitskrant al die 
energie gestoken in andere dossiers, dan 
had dat waarschijnlijk meer opgeleverd. 
Zij het in kwaliteitsvolle - maar daarom 
niet onbelangrijke ... - andere infor
matie. 

POPULISME 

Nu leidde een en ander tot 'Ja-Neen-
discussies' in beide kranten. En tot par
lementaire vragen en antwoorden. In een 
bijdrage van Derk Jan Eppink, redacteur 
Binnenland van De Standaard lezen we 
daarover o.m. dit: „De media beweren bij 

te dragen aan zelfzuivering, maar bij mis

slagen wordt alles veel erger. Ze werken uit 

als het sluipend gif van populisme en 

poujadisme. Alleen het Vlaams Blok heeft 

daar baat bij." Een besluit dat ook op 
deze bladzijden al getrokken werd. Zoals 
we dat ook al deden met Eppinks vast
stelling dat het de aandeelhouders van de 
uitgevers om niets anders dan de poen te 
doen is. Eppink pleitte onomwonden 
voor het ontslag van de gewraakte jour
nalisten van De Morgen. Yves Desmet 

mocht mee. 

Eén dag later was het, opnieuw in De 
Standaard, de beurt aan Mare Platel, 

gewezen hoofdredacteur van Het Belang 

van Limburg. „Journalisten hebben erg 

lange tenen als iemand het aandurft 

luidop zelfs maar de vraag te stellen of 

persvrijheid echt zo fundamentalistisch 

absoluut is als sommigen in het jour

nalistenvak graag willen doen geloven." 

^ a i i i H Ü I 

SNleuwsbMf 
ETiMSIïNfflilS 
HETIClAHEUMUNIDIir 

De Standaard 
Mak. 

Het^»: 

DeMorgeni 

LE SOIR 

En ook „mag de journalist geen rechter 

zijn. Zoals hij ook nooit politicus kan zijn. 

Minstens die indruk wordt vandaag te 

graag en te nadrukkelijk gewekt." Stellen 
we daarbij meteen de volgende vraag: wat 
indien nu uit gerechtelijk onderzoek vast 
zou komen te staan dat XI daadwerkelijk 
een fantaste is? Gaan de onderzoeks
journalisten dan zeggen dat het gerecht 
zijn werk gewoon goed gedaan heeft? Of 
gaan ze opnieuw het onderzoek van het 
onderzoek voeren? En wat indien de 
behanger, de magistraat of de buschauf
feur plots journalist wil worden? En 
inhoudelijke of stijlkritiek levert op ar
tikels? 

IN HET MIDDEN? 

Nog een dag later, op vrijdag 6 februari, 
werd De Morgen-hoofdredacteur Des
met de kans gegeven op een wederwoord 
in De Standaard. Waarin o.m.: „Maar 

voor genuanceerde stellingen is in de stel

lingenoorlog tussen believers en disbe
lievers geen plaats meer". Op enkel het 
gegeven alleen dat hij mede aan de basis 
van die oorlog ligt, bouw je - helaas of 
gelukkig-geen volledige tribune. Desmet 
vraagt zich ook af waarom het meest 
uitgebreide onderzoek wordt gedaan 
naar de verklaringen van XI indien „het 

toch maar om ingefluisterde verhalen 

ging?". 'Omdat ze door het toedoen van 

de media en in het licht van vorige 
misstappen niet anders meer durven' zou 
hier het antwoord kunnen luiden. Bij
zonder irritant is de uitsmijter van Des
met: „En wat, beste collega's, als de 

waarheid in het midden zou liggend' U 
denkt er het uwe van, wij het onze. 
Het valt hoe dan ook te hopen dat deze 
discussie verder gevoerd wordt. Op ter
mijn zullen de feitelijke verwensingen wel 
uitgeput zijn en kan misschien een debat 
ten gronde gevoerd worden. En een soort 
van 'Pax Media' gesloten worden. Het 
beste kan- dat gebeuren in en door de 
beide Vlaamse kwaliteitskranten. Dat het 
grote publiek daar geen krant meer of 
minder mee koopt, mag hen niet leiden. 
Als zij het voortouw niet nemen, en zelf 
met een echte oplossing komen - en niet 
met tonnen hypocriete hoogdraverij -
dan moeten ze echt niet verwonderd zijn 
wanneer ze straks de hele pers hypo-
thekeren. Ook de politiek moet hier een 
bijdrage leveren. Niet om de persvrijheid 
aan banden te leggen, maar om ervoor te 
zorgen dat ze gewaarborgd blijft. Onder 
volwassen mensen moet dat lukken! 

ETHIEK? 

In de marge van bovenstaande discussie 
kroop ook ethicus Mare Pattyn in de pen, 
alweer in De Standaard. Daaruit toch 
enkele opmerkelijke passages: „Terwijl 

men (de kranten/red.) zich presenteerde 

als een onafhankelijker en pluralistischer 

medium, creëerde die commerciële in

stelling een nieuw soort bevoogding die al 

snel tirannieker bleek te zijn dan de voor

gaande: journalisten werden gedwongen 

reportages te maken waarin grote groepen 

mensen bereid zijn tijd en geld te in

vesteren. (...) Als het grote publiek (...) wil 

geprikkeld worden met eenvoudige en 

intrigerende geschiedenissen over het 

privé-leven van gezagsdragers of drama

tische wendingen in het leven van bekende 

mediafiguren en niet geïnteresseerd is in 

complexe gebeurtenissen van maatschap

pelijk belang, staat de journalist die ge

nuanceerd wil rapporteren, machteloos. 

(...) Een goed werkende democratie ver

onderstelt dat burgers zich informeren 

over de complexe achtergronden en con

sequenties van maatschappelijke en in

ternationale problemen. Omwille van 

commerciële motieven kunnen journa

listen en redactieverantwoordelijken dat 

aan hun klanten moeilijk duidelijk ma

ken, maar wellicht zijn ook zij ervan 

overtuigd dat de verantwoordelijkheid 

voor het tekort aan media-ethiek ook op 

de schouder van de gebruiker rust. Media-

ethiek is duidelijk een zaak van ieder

een." 
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Cijfers en letters 
Naar aanleiding van het artikel over 
postadressen en autonummerplaten 
(WIJ, 5 feb. jl.) deze reactie. Ik ben voor 
het overgrote deel akkoord met het 
artikel. Zeker mogen we niet aanvaarden 
dat Franstallgen ons gaan zeggen welke 
afkortingen er moeten gebruikt worden 
(BXL Is dus onaanvaardbaar!). 
Ik ben eveneens van oordeel dat we voor 

onze postadressen de stad voluit moe
ten schrijven. Er worden tegenwoordig 
al zoveel afkortingen gebruikt. 
Maar wat betreft de autonummerplaten 
vind ik dat we niet weer naar Franse 
(dikwijls slechte) voorbeelden moeten 
kijken. Een systeem dat de eerste cijfers 
of letters, zoals In Duitsland, aangeeft 
uit welke stad of streek het voertuig 
komt vind ik niet zo'n goede zaak. Als 
mijn wagen ergens geparkeerd staat 

weet ledereen, dus ook eventuele van
dalen, uit welke stad of streek die auto 
komt. Dan is het Nederlandse model 
héél wat interessanter, en goedkoper! 
ledere auto krijgt bij invoer onmiddellijk 
een nummerplaat. Deze blijft (net zoals 
een serienummer of chassisnummer) 
altijd bij de wagen. Evenals het ken
tekenbewijs B daar staan alle gegevens 
van het voertuig zelf op (A Is de num
merplaat zelf). Deel C is het enige do

cument datje bij aankoop van het voer
tuig gewoon in een postkantoor aan
biedt, daar wordt een nieuw bewijs met 
de naam en andere gegevens van de 
eigenaar op vermeld, en meteen ver
reken je ook de wegenbelasting. Op die 
manier is er ook heel wat minder ad
ministratieve rompslomp en wordt alles 
sneller afgewerkt ook. 

Wolfram Macharls. 
Oosterzele 

^ W E D E R W O O R D ^ 

Anti-
aêmbcratisch 
De zaak-Dutroux was slechts de spreek
woordelijke „druppel die de emmer deed 
overlopen" als gevolg van de jarenlange 
verloedering van de politie én het gerecht 
door de opeenvolgende regeringen en 
parlement. 

Inderdaad zoals vermeld staat in WIJ (22 
jan. jl.) moest de SP eerst de Rijks
wachttop benoemen en de CVP de ma
gistratuur vooraleer er sprake kon zijn om 
aan de „operatie politiehervorming" te 
beginnen. 

Uitgerekend diezelfde hypocriete poli-
tiekers die nooit interesse hadden in 
politie én gerecht gaan nü een „ultra 
nieuw politielandschap" creëren waarbij 
de toekomst van ca. 36.000 ambtenaren 
élk met hun eigen specifieke culturen én 
structuren op het spel wordt gezet. 
Daarnaast gebeurt gans deze „SP-ope-
ratie" zonder dat het overgrote deel van 
deze grote groep mensen enige vorm van 
inspraak krijgt op het onderhandelings-
of overlegniveau. 

Hun vrees is zeker niet onterecht, ver
wijzende naar de „hoogdringendheid van 
indienen der wetsontwerpen" (vb. HCT) 
dat zij van de ene op de andere dag 
worden geconfronteerd met „een nieuwe 
politiestructuur die te nemen of te laten" 
zal zijn. 

Trouwens de meeste van deze politie
ambtenaren zouden het uiterst verne
derend vinden hun job die zij graag én 
goed deden te moeten verlaten voor een 
andere job die hen wordt opgedrongen 
door een minister die niet weet „wat er op 
het terrein gebeurt". 
Anderzijds hebben SP én CVP ook hun 
zware kritiek én beschuldigingen aan het 
adres van de leden van de Dutroux-
commissie ook niet gespaard om hen 
aldus bij de openbare opinie in diskrediet 
te brengen. 

Deze anti-democratische praktijken om 
hun vooropgezette taktiek te doen slagen 
zijn belangrijker dan het resultaat. 
Het vermoeden is niet denkbeeldig dat de 
politieoorlog na de goedkeurig in het 
parlement pas goed zal beginnen. 
Het feit dat meer dan 50 kamerleden van 
de commissie Justitie het amendement 
van Geert Bourgeois op het wetsontwerp-
HCT goedkeurden is een betekenisvolle 
wending qua Politieke Cultuur waarvoor 
mijn oprechte felicitiaties voor dit uniek 
VU-voorstel. 

Aangezien de zeevaartpolitie (ZVpol) 
vooral het gesjoemel bij de overheveling 
van het RMT-personeel naar de ZVpol in 
strijd achten met de Wet op het Po
litieambt menen wij te mogen besluiten 
dat het wetsvoorstel voor de integratie 

van de ZVpol naar de rijkswacht even

eens moet afgevoerd worden. 

Leopold Vanden Berghe, 

Oostende 

KortrUic 
Aansluitend bij het artikel over De Coene 
en de Kortrijkse Kunstwerkstede (WIJ, 29 
jan. jl.) herinner ik mij het geval van een 
Kortrijkse boekhandel die bij de bevrij
ding ook de „volkswoede" onderging. 
Tijdens de oorlog kreeg de winkel na
tuurlijk Duitsers over de drempel. De 
verkochte persartikels stonden logischer
wijze onder invloed van de bezetter. De 
boekhandelaar was stichter van „Kort-
rijk's eerste vrije uitleenbibliotheek - op
gericht in 1939". Bloeide, met 1.200 
ingeschreven leden. Er was een gedrukt 
catalogus van 268 bladzijden. 
Tijdens de bevrijdingsdagen kwam er een 
woelige menigte post vatten voor de 
gesloten winkel. Een paar flinke „hel
den" smeten een metalen fietsrek in de 
deur en braken ze open. De boekhan
delaar was in de winkel aanwezig maar 
hoogst verwonderlijk deden ze hem niets! 
De meute was enkel op plunderen uit of 
gewone diefstal. Heel voorzichtig droe
gen ze al wat zwaar was naar buiten. De 
eigenaar stond midden de plunderaars en 
moest lijdzaam toezien. Toen hij enkele 
bekenden uit de buurt erop wees wat ze 
deden, waren ze aanvankelijk wel be
schaamd, maar ze deden voort omdat 
iedereen bezig was. 

De enige merkbare daad van volkswoede 
was het door het raam op straat kieperen 
van fichebakken van de uitleenbiblio
theek. Uit woede omdat ze voor het te laat 
inbrengen van boeken, of verloren ge-
gane boeken, indertijd hadden moeten 
betalen. 

Nadien is de boekhandelaar opgepakt en 
in het interneringskamp De Vikings op
gesloten. Op vage beschuldigingen van 
VNV-lidmaatschap. Hij ging naar ver
gaderingen met zijn (omvangrijke!) „bot
ten" in een platte aktentas. En nog veel 
van die dwaasheden. 
Vrijgelaten en volledig vrijgesproken na 
enkele maanden kwam hij thuis om als 
eerste werk zijn door de emoties ziek 
geworden vrouw te bezoeken in het zie
kenhuis. De zaak voortzetten was echter 
niet mogelijk. De onbeschaamde plun
deraars terug weer in je winkel zien 
komen alsof er niets aan de hand was, 
ging niet. 

Vele jaren later is de boekhandelaar ver
goed geworden voor de diefstallen die als 
een geval van oorlogsschade beschouwd 
werden. De gemeenschap mocht haar 
uitspattingen zelf betalen! Intussen was 

zijn vrouw op 38-jarige leeftijd overleden 
aan de emotionele gevolgen van die 
pseudo-volkswoede. Moreel verlies kreeg 
echter géén vergoeding. Plunderaars 
straffen bestond niet. 
De meest belachelijke beschuldiging is 
voor de bezetter gewerkt te hebben. Ie
dereen, zonder uitzondering, ook weer
standers die het niet meer willen weten, 
werkten tijdens de oorlog voor de be
zetter. 

Er was géén keuze. Niet werken was 
verplicht naar Duitsland gaan werken. 
Ook weer voor de bezetter. Waarom zijn 
ook zij niet gestraft? Omwille van het 
verschil tussen vrijwillig en gedwongen? 

Het resultaat kwam op hetzelfde neer, je 

moest het maar kunnen inkleden! 

Willy Degheldere, 

Brugge 

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamioze, 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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HAAL MEER UIT 

De stem 
van Tine Ruysschaert 

gratis voor 5 wu-iezers 
Nu zaterdag 14 februari is het Valentljn, de 
dag waarop geliefden elkaar een attentie 
toestoppen. 
Omdat het niet altijd potten & pannen moe
ten zijn schenkt de redactie aan 5 WiJ-lezers 
Iets moois om naar de luisteren: de stem van 
Tine Ruysschaert. En wel In een gesproken 
bloemlezing met 50 liefdesgedichten van 
bekende en minder bekende auteurs uit ons 
taalgebied. Het was de eigenzinnige keuze 
van TIne Ruyssctiaert die ook de teksten 
insprak, afgewisseld met lichte cellomuzlek 
van Herwig Con/n. Bij het straalplaatje hoori: 
ook een klem boekje (Hoor hoe ik van Je hou) 
met de gekozen gedichten In afgedrukt zo
dat ze kunnen meegelezen worden. 
Prettig om naar te luisteren, verrijkend, en 
voor wie poëzie onbekend terrein Is, Is het 
straalplaatje een ware openbaring. 
TIne Ruysschaert staat reeds 25 jaar als so
loactrice op de planken, zij is een veel-
gelauwerde woordkunstenares, zij bezit de 
gave om wie luisteren wil te laten (leren) 
genieten van het gesproken woord. Niet 
alleen In de Nederianden en In Zuld-Afrika, 
maar ook op het festival van Avignon wist zij 
het publiek te bekoren. 

(M/V) 

De bloemlezing Hoor hoe il( van je hou bevat 
poëzie van o.m. Bertus Aafjes, NIc van Brug
gen, Willem Elsschot, Hugo Claus, Herman de 
Coninck, Tom Lanoye, Vasalls, Ida Gerhardt, 

Paul Snoek, J.L. de Belder, Simon Carmiggeit, 
Louis Paul Boon, Ellen Warmond.. 
Vijf exemplaren van dit fraaie Vaientljn-ge-
schenk (CD -t- bloemlezing) liggen klaar voor 
5 WlJ-lezers. Zij schrijven op een (gele) brief
kaart de naam en het volledige adres van hun 
geliefde (m/v) en sturen deze naar: Redactie 
WIJ, Barrikadenpiein 12 te 1000 Brussei. 
(Faxen op nr. 02/219.97.25 mag ook.) 
Lottrekking bepaalt wie een Tine-ceedee met 
uw liefdevolle groeten krijgt toegestuurd. 
cs> Hoor hoe ik van je hou. SO liefdesgedichten 

verzameld en gelezen door Tine Ruysschaert. 
CD + dichtbundel. Uitg. Lannoo-Tielt, 96 
blz., 495 fr. 
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A nderhalve week geleden nam Sigurd 

Vangermeersch afscheid als 

voorzitter van VUJO, de VU-jongeren. WIJ sprak met 

hem over de afgelopen 3 jaar en over de beweging 

die hij in die periode geleid heeft. 

^ UITSMIJTER 4 

Sigurd Vangermeersch werd drie jaar ge
leden tot algemeen VUJO-voorzitter ver
kozen. Hij was de enige kandidaat, maar 
met dat was zozeer de reden dat hij binnen 
VU-kringen al dadelijk de aandacht trok. 
Nee, de 29-|arige jongeman uit Brussel -
oorspronkelijk Herk-de-Stad - vond de 
communautaire radicalisering van de VU 
'een foute strategie'. Voorwaar een ge
durfde uitspraak voor zo'n 'broekje'. Si
gurd - en met hem VUJO - zou in de jaren 
die volgden wel meer onder vuur liggen: te 
links, te progressief, te marginaal, te ide
alistisch, te weinig Vlaams,... Kortom: te 
té. Toch blikt hij tevreden terug. „Voor 

mijzelf, en ik hoop ook voor de andere 

VUJO'ers, was het een heel prettige periode. 

Ik meen dat wij politiek-inhoudelijk bin

nen de VU hebben kunnen wegen. Er werd 

rekening met ons gehouden." Wie het 
jongste VU-congres bijwoonde, weet dat 
dat niet gelogen is. Ook de gewezen 
VUJO-voorzitter denkt daar graag aan 
terug. „Ik beschouw de uitspraak als zou 

VUJO het congres naar zijn hand gezet 

hebben, niet als een verwijt, integendeel. 

De jongeren hebben daar mee de agenda en 

het VU-programma helpen bepalen, zeker 

tijdens de zaterdagse discussies in werk

groepen. Nogal wat aanwezigen die ik 

achteraf sprak waren het niet altijd met ons 

eens, maar wisten niettemin onze inzet te 

waarderen. Houd er ook rekening mee dat 

binnen VUJO niet op dezelfde manier aan 

politiek gedaan wordt dan binnen de VU. 

Het is aan de moederpartij om dat op te 

vangen." 

SPRINGPLANK? 
Blijft de vraag wat of wie VUJO ver
tegenwoordigt. Het is niet omdat je met 
honderd jongeren de eerste rijen van een 
Leuvense aula weet te bezetten dat je 
Vlaanderen achter je hebt staan. Op de 
eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) 
daagden ook maar goed honderd 
VUJO'ers op... „Dat zijn er natuurlijk nog 

altijd meer dan Paul Marchal diezelfde dag 

in West-Vlaanderen op de been wist te 

brengen ... En die krijgt heel wat meer 

aandacht in de media. Ik meen dat het 

VUJO-bestuur niet de pretentie moet heb

ben om te spreken in naam van alle 

jongeren binnen de VU. Zoals ook de VU 

niet altijd spreekt in naam van al haar 

leden. In vergelijking met de VU weet VUJO 

wel beter te mobiliseren voor acties en 

politiek inhoudelijke discussies. Toch vind 

ik dat VUJO nog meer mensen zou moeten 

bereiken. Ik wijs daarbij opnieuw op het 

relatief gebrek aan media-aandacht. VUJO 

heeft ook het geld niet om te adverteren in 

jongerenbladen." 

Werving van jongeren is het tere punt van 
alle verenigingen, politiek of niet, die meer 
willen bieden dan losweg wat ontspanning 
of vorming met het oog op een betere job. 

De man of vrouw die een 'werversdrankje' 
uitvindt, wordt op slag steenrijk. Wie 
VUJO op de ALV bezig zag, kreeg bo
vendien de indruk dat er een beetje 'par
tijtje' gespeeld werd: teveel ernstig gepraat 
over statuten en stemverrichtingen, te wei
nig plezier. Echt gezellig wervend was het 
niet... „Het is één van de redenen waarom 

we de leeftijdsgrens van stemgerechtigde 

VUJO-leden verlaagd hebben. VUJO moet 

bewust op zoek gaan naar jongeren die met 

politiek willen bezig zijn, die over politiek 

willen praten. De vereniging mag geen 

springplank worden voor mensen die hun 

'carrière' binnen de VU veilig willen stel

len." Of een politieke jongerenorganisatie 
dan niet in de eerste plaats ervoor moet 

als de VU iemand als Geert Bourgeois in 

huis heeft f Maar het is dus met zo dat de 

'klassieke' VU-thema's mij niet interes

seren." 

Wie 'zijn nek uitsteekt', moet er rekening 
mee houden dat die door de kiezer ge
broken kan worden ... „Verdien je veel 

stemmen door op te komen voor de Koer

den f Nee. Maar toch doen we het: omdat 

wij vinden dat het Koerdische volk recht 

Ik herken mij niet 
in Beigië 

zorgen dat er nieuwe mandatarissen, ide
ologen, ... gevormd worden? „Bekwame 

mensen stromen hoe dan ook door en 

VUJO zal daar waar mogelijk bij helpen.. 

Daarnaast moeten wij thema's die jon

geren bezighouden, b.v. druggebruik, op de 

politieke agenda brengen. Anderzijds is het 

nodig dat een organisatie als VUJO on

derwerpen die aan de orde zijn in de 

nationale politiek, denk b.v. aan de staats

hervorming, op een verstaanbare wijze 

naar de jongeren brengt." 

MARGINAAL? 
Eén van de verwijten die VUJO nogal eens 
naar het hoofd gesHngerd kreeg, was dat 
de vereniging zich bezighield met 'mar
ginale' thema's. Vanuit een warm, com
fortabel VUJO-lokaal werden onderwer
pen als drugs, migrantenstemrecht, sa
menlevingscontracten, ... op de maat
schappij losgelaten. Een samenleving 
waarin nogal wat mensen moeite moeten 
doen om niet onder armoedegrens te 
duiken, om werk te vinden, om gekleed te 
gaan, om geschoold te worden. VUJO 
worstelde met luxe-problemen, zo leek het 
wel. „Een politiek tegenstander heeft mij 

ooit de nieuwe Willy Knijpers van de VU 

genoemd. Ik vind niet dat VUJO zich altijd 

toelegt op marginale thema's. Mensen be

schouwen dingen die zich buiten hun leef

wereld bevinden al snel als 'marginaal'. 

Druggebruik is 'marginaal'. Tot de dag dat 

zoon of dochter thuiskomt met 'een pro

bleem' natuurlijk. Onder jongeren wordt 
daarover gepraat. Het is niet omdat iets 

'marginaal' is, dat je er geen aandacht voor 

moet hebben. Ik vind ook dat VUJO niet 

het jongere doorslagje van de VU moet zijn. 

VUJO moet zich juist profileren op punten 

waar de VU dat niet of weinig doet. Moet 

VUJO zich toeleggen op juridische thema's 

heeft op eigen staatsstructuren. Om het 

voorbeeld drugs opnieuw aan te halen: ik 

ben ervan overtuigd dat het de VU kiezers 

kost als de partij daarover géén standpunt 

inneemt. Dat betekent niet dat de VU een 

pleidooi moet houden voor de legalisering 

van soft-drugs. Indien zij goede argumen

ten tégen heeft, leg ik mij daarbij neer. Dan 

is het debat tenminste gevoerd. Men mag 

niemand afschieten vooraleer erover ge

sprokenis." 

VLAAMS? 
Wie aanvoert dat 'Jonge Leeuwen' van 
VUJO te weinig Vlaams-radicaal zijn, 
krijgt steevast te horen dat zoiets on
dertussen toch wel vanzelfsprekend is. Een 
tegenargument daarvoor zou kunnen zijn 
dat Pamela Anderson op de cover van 
Playboy toch nog altijd wordt omschreven 
als 'naakt', 'geeft zich bloot' of 'uit de 
kleren'... „Er zijn echt wel veel "Vlaams-

radicale' VUJO-activiteiten. Daarom vind 

ik niet dat het VUJO-bestuur daar nog extra 

aandacht aan moet besteden. Mogelijk 

vergis ik mij daarin. Ik vrees ook dat veel 

mensen niet meer wakker liggen van dat 

onderwerp. Het communautaire is voor 

weinigen een reden tot stemgedrag. Com

munautaire acties zouden dan ook een 

andere sfeer moeten uitademen: niet zozeer 

het spierbalrollen, eerder het ironische. 

Ikzelf ben hoe dan ook 'communautair 

geradicaliseerd'. Ik voel veel sterker aan dat 

er een link is tussen zelfbestuur en de 

kwaliteit van besturen. Ik ben ervan over

tuigd dat het beleid zijn legitimiteit voor 

een groot gedeelte te danken heeft aan de 

instellingen. Wanneer mensen zich erin 

herkennen, heeft het beleid meer slaag

kansen. Ik herken mij niet meer in België. 

Kijk ook naar de discussie over politie-

hervorming: ik ben er mij nu van bewust 

dat dit een uiting is van een fundamenteel 

verschil tussen Vlaanderen en Wallonië en 

niet een zoveelste opklopte communau

taire discussie." 

En hoe breng je dat over naar jongeren die 
iedere dag in de krant lezen dat ze solidair 
moeten zijn met en verdraagzaam te
genover de 'verdrukte en arme volkeren' 
en dus ook met de Walen? „Moeilijk. Je 

mag m.i. zeker niet vervallen in gemeen

plaatsen als "Walen zijn lui'. Jongeren vra

gen een logisch betoog, geen emotioneel. 

Wanneer ik ga spreken over de transferten, 

wijs ik b.v. op de vreemde constructie dat 

de arbeidsbemiddeling Vlaams is en de 

uitkeringen federaal. Ik leg uit dat zoiets 

beter werkt als beiden door Vlaanderen 

gedaan worden, als de instellingen dichter 

bij de mensen liggen. Belgicisten die in 

stereotiepen vervallen, worden volgens mij 

ook niet meer geloofd." 

NIEUW? 
Vangermeersch viel de jongste tijd zeker 
ook op als mede-oprichter van het Cen

trum voor Politieke Vernieuwing, het GPV 
Is dat niet een al te klein select debatclubje 
met al te grote media-aandacht ? „Het CPV 

zal de wereld niet veranderen. Maar we 

willen - als leden van verschillende po

litieke partijen-proberen opnieuw gezond 

aan politiek te doen. Bij de besprekingen 

rond 'Het Sienjaal' wilde b.v. geen van de 

deelnemers zich uitspreken over de de-

lokalisering. Maar als Renault de deuren 

sluit, blijkt elke politieke partij met een 

groot plan te zitten. Vanuit die frustratie 

komen wij onder jongeren uit verschillende 

partijen regelmatig samen om standpunten 

uit te werken die op de agenda van de eigen 

moederpartij moeten komen." 

Wat ons, tot slot, bij ID21 brengt. Het 
VUJO-bestuur staat onvoorwaardelijk 
achter het project van teruggetreden VU-
voorzitter Bert Anciaux. „Binnen VUJO 

voelt men die problematiek sterk aan. 

Jongeren die binnen een politieke partij 

actief zijn, krijgen vaak te horen: "Waar 

houd jij je mee bezig?'. In die houding zou 

ID21 verandering kunnen brengen." Er zal 
hoe dan ook een lijst voor de verkiezingen 
samengesteld worden ... „Voor veel jon

geren gaat het daar niet om. Ze willen 

bijdragen aan een andere politiek. Jongeren 

zijn niet zo vergroeid met de partijpolitiek. 

Maar toch nog dit: ik ben niet alleen actief 

binnen het CPV ofIDl 1: ik blijf ook bij de 

VU!" 

We hadden niets anders verwacht! 

(gv) 

Slgurd 
vangermeersch 
krijgt een 
afscheids-
gescnenKle 
van Annelles 
Storms: 
„VUJO mag 
geen 
springplank 
worden voor 
mensen die 
hun 'carrière' 
binnen de vu 
veiilg wllien 
stellen." 
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