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I
n het Vlaams parlement hebben VU, VLD, 

CM* en Vlaams Blok een resolutie ingediend 

waarin de Vlaamse regering gevraagd wordt 

de moeilijkheden in verband met de Brusselse crisis 

op de ^enda van het Overlegcomité te brengen. 

Het parlement van de Franse gemeenschap riep in 

een resolutie een belangenconflict in tegen het 

decreet-Suykerbuyk dat in de commissie van het 

Vlaams parlement werd goedgekeurd en de 

toekenning van bijstand aan oorlogs- en 

repressieslachtoffers bevat. Nog in het Vlaams 

parlement werd eertijds door alle partijen, behalve 

A^ev, een resolutie gestemd waarin de federale 

regering gevraagd wordt met vijf conaete Vlaamse 

eisen rekening te houden wanneer het gemeentelijk 

stemrecht voor alle EU-onderdanen in Belgisch 

recht wordt omgezet Tot deze Vlaamse eisen 

behoren onder meer de belastingsplicht voor de 

Europese onderdanen en waarboi^en voor de 

Vlamingen in het tweetalige Brussel en de Vlaamse 

Rand. 

Op al deze eisen, mogelijke patstellingen en 

belangenconfliaen regeert premier Dehaene op 

dezelfde manier. Enerzijds worden de hete 

hangijzers naar de Raad van State of het 

Arbitr^ehof doorgeschoven. Zo moet de Raad van 

State zich uitspreken over de faciliteitenkwestie en 

krijgt het Arbitragehof het laatste woord over het 

deaeet-Suykerbuyk. Wanneer dit niet mogelijk is, 

of nog erger, wanneer de premier een rechterlijke 

uitspraak verwacht die niet in zijn kraam past, 

schudt hijzelf een juridische argumentatie uit de 

mouw. 

Zo heeft Jean-Luc Dehaene eerst beslist dat 

de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

(GGC) in Brussel niet met het Verdr^ van 

Amsterdam moet instemmen (zie blz. 2). In Brussel, 

"hart van Europa", "venster op de wereld", "model 

voor het federale België en Europa" is de mening 

van de gemeenschappen van geen tel. Dat 

bovendien de inbreng van de Vlaamse gemeenschap 

door een onvoorwaardelijke toekenning van het 

Europees stemrecht in de hoofdstad tot een 

absoluut dieptepunt dreigt herleid te worden, baart 

de premier geen zorgen. En dus besliste hij om de 

toekenning van dat Europees stemrecht niet door 

een tweederde meerderheid te laten goedkeurea 

Dat was hij nochtans eerst van plan, iedereen was 

immers van oordeel dat het betreffende stemrecht 

een grondwetswijziging vereist Maar omdat het 

Vlaams parlement daaraan waarborgen koppelt, 

heeft de premier, en alleen de premier, daar anders 

over beslist: een gewone meerderheid volstaat want 

het Europees recht heeft voorrang op de Belgische 

grondwet Eigenlijk moet het Arbitragehof daarover 

oordelen. Zowel SP-voorzitter Louis Tobback als 

talrijke CVP-mandatarissen zitten dan ook met het 

eigengereid optreden van de premier verveeld. Deze 

keer erkennen zowel vriend als vijand dat hij een 

stap te ver gegaan is. 
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Overteievisie_ 

Let's Rocl<! 

W at premier Dehaene dezer dagen uit
gevreten heeft, zal ooit bijgezet wor

den in het rariteitenkabinet dat België heet. 
Aan EU-burgers gemeentestemrecht toe
kennen bij gewone wet omdat er geen 
tweederde meerderheid te vinden is voor 
een grondwetswijziging! Ooit riep Leo Tin-
demans uit dat voor hem „de grondwet 
geen vodje papier is", voor zijn partijgenoot 
Jean-Luc Dehaene is ze dat blijkbaar wel. Het 
is niet de eerste keer dat Dehaene zijn zesde 
zintuig, dat van meesterlijk loodgieter, laat 
werken. Aan dat palmares moeten nu toe
gevoegd worden: het omzeilen van de 
grondwet en het compromis van de po-
litiehervorming. Het is geweten dat De
haene op een Europees mandaat aast. Voor 
meerdere politici van dit land betekent 
Europa trouwens een veilige vluchtheuvel. 
Waarom niet voor Dehaene? Maar mag het 
iets fijngevoeliger? 
De voorbije jaren stond zijn beleid volledig in 
het teken van deze ontsnappingsroute. Bel
gië aanvaardde kritiekloos Maastricht en 
zette alles op het spel voor een EMU- ticket. 
Een hele woonwijk van Brussel werd op
geofferd om de euro-wijk uit te breiden, 
met daarbovenop een groot pak over
heidsgeld, gratis voor niks! 
Kortom een zeer verregaande onderda
nigheid aan een bepaald soort Europa dat 
steeds meeren meer taken overneemt, zich 
zelve opblaast, allesbehalve sociaal is en zich 
van de eigenheid van de natuurlijk ge
groeide regio's weinig aantrekt. 

Omdat het premier Dehaene goed uitkomt 
bedacht hij de foef dat Europese regels 
voorrang hebben op de Belgische grond
wet. De Europese Unie zegt in een richtlijn 
dat de landen inderdaad stemrecht voor 
EU-burgers moeten organiseren, maar zegt 
niet dat daarvoor de grondwet moet ge
negeerd worden. De EU zegt wél dat haar 
richtlijn in de grondwet moet worden op
genomen. In andere landen waar „de 
grondwet echt geen vodje papier is" heb-

Monsieur 
sans gêne 

ben grondwettelijke hoven over de materie 
uitspraken gedaan. Dat was het geval in 
Duitsland waar het Hof duidelijk verklaarde 
dat de eigen grondwet op een EU- richtlijn 
primeert Andere landen bedongen uit
zonderingen Zo worden Denen en Bntten 
niet verplicht deel te nemen aan de EMU. 
Frankrijk bekwam dan weer dat verkozenen 
met de Franse nationaliteit steeds voorrang 
behouden wat het mandaat van burge
meester betreft. 
Het voorstel van Dehaene is uiterst ge
vaarlijk, door een EU-richtlijn boven de ei
gen grondwet te stellen krijgt Europa carte 
blanche waardoor het ons tot om het even 

wat kan verplichten. Vandaag is dat het 
gemeentelijk stemrecht, morgen het ge
bruik van een eenheidstaal in handel, ad
ministratie en/of onderwijs, overmorgen de 
mogelijkheid tot het indienen van verkie-
zingslijsten zonder rekening te houden met 
de eigenheid van een regio. Of nog erger 
Wanneer dat alles zonder enig weenwerk 
moet aangenomen worden, is Europa njp 
om die eenheidsworst te worden waar we 
als volks-nationalisten voor bedanken. Als 
de federale ministers van België, op voorstel 
van de premier, aanvaarden dat een EU-
richtlijn voorrang heeft op de eigen grond
wet gaan ze een uiterst gevaarlijke weg op 
Zij minachten de eed die zij bij hun ambts
aanvaarding afgelegd hebben (,,lk zweer de 
grondwet na te leven"). Of dit een vonn van 
meineed is, laten we aan grondwetspe
cialisten over 
Dehaene deelde zijn voorstel om de grond
wet te negeren in De Zevende Dag zonder 
blozen mee. Wat hij 's anderendaags in het 
CVPbureau nog eens overdeed, tot grote 
ergernis van sommigen van zijn partijge
noten die over,Juridische nonsens" spra
ken. Maar een getuige verklaarde achteraf. 
„De premier mompelde zich sansgêneüoor 
de bezwaren heen" . (De Morgen, 17 fe
bruari) Zonder schaamte, inderdaad 
Zo reageerde hij ook op de tweede Witte 
mars door te verklaren dat „hij de betoging 
wel kon waarderen". Ze was nota bene 
georganiseerd tegen het beleid van zijn 
eigen kabinet! Of heet zoiets cynisme? 

Om nog even terug te komen op de grond 
van de zaak. Wij hopen dat het protest 
tegen het EU-stemrecht verder aangroeit, 
ook binnen de regerende Vlaamse partijen 
die dringend hun gewestelijke op hun fe
derale violen moeten afstemmen. Want 
allen weten, evenzeer als de premier die ook 
een Randbewoner is, dat EU-gemeente-
stemrecht zonder voorwaarden de dood
steek van het Vlaamse leven in Brussel en in 
de randgemeenten kan betekenen 
Dat monsieur sans gêne tot veel bereid is, 
blijkt eveneens uit het compromis dat hij 
aangaande de politiehervorming heeft ge
sloten Wij hebben er alvast weinig van 
gesnopen. Wat we wel begrepen hebben is 
dat het hele plan met haken en ogen aan 
mekaar hangt, dat het de aanbevelingen 
van de parlementaire commissie straal ne
geert en dat zij die de zgn. politieoorlog 
verder willen zetten nu nog meer wapens in 
handen krijgen. Terwille van aantal bur
gemeesters werd een unieke kans verkeken 
om de verschillende politiediensten tot een 
efficiënt, democratisch controleerbaar en 
eigentijds korps om te vomnen. 
Maar belangrijker voor Dehaene is het feit 
dat zijn regenng weer eens gered is, voor 
een tijdje althans Tot wanneer hem, samen 
met het invoeren van de Europese een
heidsmunt, een Europees mandaat in de 
schoot wordt geworpen? 

MaurKs van Liedekerke 



De politieke cultuur 
IS nieuw(Douw) 
De Vlaamse overheid zal in Limburg onderdak 

vinden in een nog te bouwen Vlaams Huis 

van 1,5 miljard in het centrum, van Hasselt en 

niet in een bestaand, geschikt, leegstaand en 

goedkoper gebouw langs de grote ring. Dat die 

ambtenarij voor nog meer verkeersoverlast zal 

zorgen, is in busstad Hasselt niet van tel. Dat 

het centrum 's avonds echt niet meer 

'bewoond' zal zijn ook niet. Er is overigens 

een winnaar van de architectuurwedstrijd. De 

laureaat heeft twee keer de jury doorstaan. 

Eén keer met Wivina Demeester, voor wie hij 

ook al een particuliere 'gastenwoning' had 

getekend, als voorzitter. Belangenvermenging 

heette het toen. Bij een tweede poging was 

Demeester er niet meer. 

Uit de regio... 
„Ludo Lespoix van het Vlaams Blok hield op de jongste ge
meenteraad een pleidooi voor het strooien van confetti tijdens de 
carnavalhappenings in Beringen. Dat voorstel viel niet in goede 
aarde bij schepen Jos Vanderstraeten. 'Confetti is de grootste 
vervuiler die men zich i<an voorstellen' beweerde hij. (...) Jos 
Mertens voegde daar nog aan toe dat de carnavalverenigingen 
zelf de overtreders bestraffen (...). Dat volstond voor Ludo 
Lespoix. Zijn fractie had het liever anders gezien, maar tegen 
zoveel overtuigingsl<racht kon hij niet op." 

Over de gemeenteraad in Beringen Gelezen in Het Belang van 
Limburg wan donderdag 12 febnjari 1998. 
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Fons Verplaetse, de goever-
neur van de Nationale Bank, stelt vast 
dat het weer beter gaat met de eco
nomie in België. Dat mag evenwel niet 
leiden tot een loonsverhoging, zo 
meent hij. Voor iemand met een loon 
als dat van Verplaetse zal dat geen 
grote opoffering zijn... 

Volgens de Agalev'er Tavernier 
krijgt bijna 1 bedrijf op twee binnen de 
tien jaar geen BTW-controie. De ver
moedelijke fiscale fraude bedraagt on
geveer 500 miljard. 

Steve Stevaert verbaast de we
reld door meer straten te eisen die naar 
wouwen genoemd zijn. Dit wordt 
voorwaar een goed SP-voorzitter Het 
zou hem sieren moest deze man van 
'het gezond verstand' in het kader van 
de door hem zo gelauwerde gelijk
berechtiging zijn plaats laten aan een 
vrouw. Doen, Steve! 

In Europa studeren meer vrou
wen dan mannen aan de universiteit. 

De PNP is niet meer Leve de 
PNPb! Paul Marchal en naamgevingen: 
het zal nooit goed komen. Na de vzw 
'An & Eefje' heeft hij nu ook zijn po
litieke partij van naam veranderd. Een 
Kortrijkse verzekeraar had de naam 
'PNP' al laten registreren. De bijko
mende 'b' moet er de aandacht op 
vestigen dat Marchals partij wel de
gelijk unitair is. 

Volgend schooljaar worden 
ook Jongens ingeschreven in het OLV-
lyceum van Genk. Eerder werd ook het 
dragen van een lange broek i.p.v. een 
uniformrok al toegestaan. Dat alles 
heeft natuurlijk niets te maken met het 
gegeven dat het lyceum sinds het con
flict met PNP'er Van Heeswijck meer 
dan 600 leerlingen verloor 

Gelezen op het kasticket van 
het warenhuis GB: „Kost bankkaart 
2.65 bef aangeboden door uw winkel". 
In het verleden nooit gelezen op het 
kasticket van het warenhuis GB: „Kost 
bankkaart 5 f r u aangerekend door uw 
winkel". 

Jean-Marc Connerotte mag 
opnieuw voor vijfjaar onderzoeksrech
ter zijn. 

Bij een rally in Spa vielen één 
dode en drie gewonden. 

Topactrice Sharon Stone is ge
huwd. Ze droeg geen wit kleed, maar 
droeg tenminste iets. 
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VLD 
Op de VLD-studiedag zaterdag jl. in Ber-
lare werden de communautaire bakens van 
de partij uitgezet. De sociaal-economische 
hefbomen moeten naar de gewesten en 
gemeenschappen. De deelgebieden moe
ten tevens over een fiscale autonomie 
beschikken. 
De VLD schrijft voor wat nog door de 
federale overheid behartigd kan worden: 
BTW-opbrengsten, defensie, justitie, pen
sioenen, bestaansminima, arbeidsonge
schiktheid en werkloosheid. Met het voor
behouden van de inkomensvervangende 
takken van de Sociale Zekerheid aan de 
federale overheid volgt de partij niet enkel 
de besluiten van de commissie Staats-

hervoming in het Vlaams parlement, maar 
houdt ze ook een basissoHdariteit met de 
zuiderburen in stand. Overigens willen de 
liberalen deze bevoegdheden exclusief aan 
de federale overheid toekennen. Daartoe 
moet een Üjst met federale bevoegdheden 
opgesteld worden, een voornemen dat 
ook tijdens de Egmontperiode werd geuit. 
Dat biedt immers het voordeel dat de 
residuaire- of restbevoegdheden naar de 
deelstaten kunnen overgeheveld worden. 
Materies als gezondheidszorg, kinderbij
slagen, hulp aan bejaarden en gehandi
capten, leefmilieu, middenstand en land
bouw, economie, verkeer, infrastructuur 
en spoorwegen worden exclusief en vol
ledig aan gemeenschappen en gewesten 
toegekend. Dat betekent dat de regio's ook 
fiscale verantwoordelijkheid kunnen en 
moeten opnemen. Zo worden de gewesten 
bevoegd voor de vastlegging, inning en 
aanwending van de vennootschapsbelas
ting en personenbelasting. De overhe
veling van de directe belastingen houdt in 
dat het beheer van de staatsschuld ge
deeltelijk wordt overgeheveld. Op die ma

nier worden de deelstaten verantwoor
delijk voor een jaarlijkse afbetaÜng van 
meer dan 300 miljard fr. intrestlasten. 

BIJ ONS IN IZEGEM 
Het VU-kamerhd is ervan overtuigd dat 
jongeren het Belgisch immobilisme he
kelen. 
Geert Bourgeois: „Bij ons in Izegem trok 

een spreekbeurt van Bert Anciaux over 

ID21 zowat 120 jongeren aan. Zeker 75% 

van hen kon zich in Berts ideeën vinden. Als 

die nieuwelingen bij ID21 aansluiten en 

aan voorstellen voor verandering toeko

men, gaan ze vanzelf tot de vaststelling 

komen dat dit niet meer kan in Belgisch 

verband en zullen ze bij de uitgangspunten 

van de VU belanden. Misschien niet vanuit 

volksnationale gronden, maar gedwongen 

door het Belgisch immobilisme. 

BOURGEOIS 
Dat de VLD coromunautair radicaÜseert, 
hoeft weing betoog. De Vlaamse liberalen 
lopen daarmee in de pas van de VU, ze 
onderschrijven de besluiten van de com
missie Staatshervorming in het Vlaams 
parlement en ze willen ook invloed op 
deze commissie uitoefenen. Daar wordt 
vanaf deze week het luik fiscale autonomie 
besproken. 

Of alle voogestelde maatregelen op de 
studiedag partijstandpunten worden is 
niet zeker. Unitaristen als Herman De 

Croo zullen op de rem staan, de stem van 
de liberale vakbond werd niet gehoord, 
wat de militanten denken is niet geweten. 
Deze zullen zich niet afzijdig houden op 
het partijcongres van april a.s. Overigens 
blijft de VLD in het ongewisse over wat er 
met de bijkomende Vlaamse bevoegd
heden moet worden aangevangen. We 
weten dat de Vlaamse liberalen een gelijke 

Voor een 
omkoopje 
klein en fljn, 
moet Je bU 
het voetbal 
zijnl 

uitkering willen voor ieder kind en dat in 
de ziekteverzekering het onderscheid tus
sen werknemers en zelfstandigen moet 
verdwijnen. Of de VLD in Vlaanderen de 
Sociale Zekerheid wil privatiseren, is niet 
duidelijk. Opvallend is dat de VLD de 
communautaire eisen niet aan democra
tische hervormingen koppelt. Dat is het 
verschil met de democratische Vlaams
nationalisten. In tegenstelling tot wat de 
VLD voorstaat, herhaalde VU-kamerlid 
Geert Bourgeois in een interview met de 
Gazet van Antwerpen (maandag 16 fe
bruari) dat Justitie naar de deelgebieden 
moet worden overgeheveld. Bourgeois 
brengt de defederalisering in verband met 
noodzakelijke democratische, efficiënte en 
gedepoltiseerde hervormingen van het ge
rechtelijk apparaat. Het Belgisch immo
bilisme remt deze hervormingen af. 

VAUDEVILLE 
In het Brussels Hoofdstedelijk parlement 
werd verleden week vrijdag een vaudeville 
opgevoerd. Aanleiding vormde het in-
ritiarief van de Franstalige partijen om in 
het Brussels parlement een resolutie in te 
dienen over het niet-uitdovend karakter 
van de faciliteiten. Dat gaat in tegen de 
recente maatregelen van de Vlaamse re
gering. De CVP beweerde verleden week 
maandag bij hoog en bij laag dat de 
resolutie "politiek onaanvaardbaar" en 
"onontvankeÜjk" is. Twee dagen later, op 
woensdag 11 februari, besliste de Brusselse 
christen-democratische minister-president 
Jos Chabert er anders over. Tijdens een 
"crisisberaad" stemden de Brusselse meer
derheidspartijen ermee in dat de resolutie 
toch op de parlementaire agenda van 
vrijdag 13 februari zou worden geplaatst. 
In "ruil" konden ook de Vlamingen een 
resolutie indienen dat net het tegenover
gestelde inhield van de Franstalige re
solutie: de faciliteiten zijn wel uitdovend. 

EENMANSSHOW 
De Brusselse meerderheidspartijen beslis
ten om de beide, weliswaar geheel te-
genstijdige resoluties in overweging te 
nemen en met de inhoud ervan in te 
stemmen. Niettemin verwierpen de Frans
talige partijen de omzendbrieven met be
trekking tot de faciliteiten en hadden de 
Vlamingen het over een "ongeoorloofde 
provocatie van de Franstaligen." 
CVP-raadshd Walter Vandenbossche, op 
zijn beurt, voelde zich geroepen om een 
éénmansshow op te voeren. Tegen de 
afspraak in, stemde hij tegen de Franstalige 
resolutie. Daarop ontstond een scheld
partij met SP-raadslid Michiel Vanden-

bussche. Vandenbussche beschuldigde 
Vandenbossche van „dubbelzinnigheid." 
Vandenbossche riep zijn collega van de 
meerderheid toe dat hij „onzin uit
kraamde." 

19 februari 1998 



Waarde Heer 
HoofdredacFeur. 
Daar dampt mij de koekoek, mijnheer De Liederkerken! Ze 
hebben u verdorie toch geen schrijfzaad gegeven?! Vorige week 
hebt gij maar hefst drie stukken ondertekend, vriend hoofd
redacteur. Dat is niet meer van dezen tijd, dat weet gij toch. Ge 
moet nu 'mènègen' en vergaderen. Hoe dan ook, in naam van ons 
allen zeg ik u: doe zo voort De Liederkerken. Schrijf u de nieuwe 
'Encyclopedie van de Vlaamse Beweging' in zou ik zo zeggen. 
Zorg dat uwen tekstverwerker weer weet waar hij voor gemaakt 
is! 

Nu ik iets voor u gedaan heb, bovenstebeste vriend uit de 
Kempen, moet gij mij - en misschiens ook uw andere lezers - eens 
een plezier doen. Vertel die Olympus (zie ook 'Interim', 'Gym 
Pie', 'Flandrien', ...) eens dat er naast het voetbal en het 
wielrennen ook andere schone sporten bestaan. Het volleybal, 
om maar iets te noemen, is een volledig Vlaamse aangelegenheid, 
staat zelfs niet in La Libre Belgique, maar is nog nooit in WIJ 
gekomen. 

En dat terwijl daar toch beduidend minder (omkoop)geld in 
omloop is. Ik kan trouwens ook geen sport meer kijken op 
Canvas: alle programma's hebben immers een wit vierkantje en in 
uw blad heb ik een tijdje gelezen dat dat allemaal viezigheid is. 

Mogelijk kunt ge mij ook daar een handje toesteken. 

Rest mij nog u met de meeste liefde in uw zending te vragen of gij 
zo'ne CeeDee van Tiene Ruismans naar ons Ludwina wilt sturen. 

Kunt gij dan ook deze boodschap mee opnemen: 
„Ludwina mijn foefke, 

schiet niet uit uw sloefke. 
Hef hoog beider duimen, 

'k maak voor u konijn met pruimen!" 

Uw aller schat, 

De Geile Geeraerts 

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

WRAAKRECHT 
In een gesprek met de krant De Morgen 

(zaterdag 14 februari) oordeelde SP-ka-
merlid Renaat Landuyt niet geheel on
terecht dat „lafheid één van de grootste 
eigenschappen van de hedendaagse po
liticus is. Een gevolg van de mediadruk. 
Men durft zijn eigen standpunten niet 
meer verdedigen uit angst te worden plat-
gewalst." 
De druk van de media én van de pubheke 
opinie is inderdaad groot. Er is de neiging 
om kritiekloos op onverantwoorde eisen 
van sommige burgers in te gaan. In Frans
talig België is een decreet goedgekeurd dat 
een heksenjacht op vermeende pedofiele 
leerkrachten kan openen. In de senaat 
dienden de CVP-senatoren Hugo Van-

denberghe en André Bourgeois een voorstel 
in om verenigingen die opkomen voor de 
rechten van de slachtoffers de mogelijk
heid te verlenen om een strafvervolging in 
gang te zetten. Het is een eis die meerdere 
malen door Paul Marchal werd ver
woord. 

VU-kamerlid Geert Bourgeois bracht de 
moed op om tegen de stroom in het 
verstand boven de emotie te plaatsen. In de 
commissie Justitie van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers diende hij sa
men met VLD'er Mare Verwilgben en 
CVP'er Luc Willems een tegen-amende
ment in. Bourgeois kon niet aannemen dat 
privé-personen steeds de mogelijkheid 
krijgen strafvervolging tegen iemand in te 
zetten. Hij had het over een vorm van 
"straatjustitie" en "middeleeuws wraak-
recht". ,^et algemeen belang wordt in een 

strafzaak verdedigd door het openbaar mi

nisterie. Het is een negatieve evolutie om de 

strafvervolging aan privé-personen toe te 

vertrouwen, te privatiseren." 

Het tegen-amendement werd aangeno
men. Dat neemt niet weg dat het VU-
kamerlid de belangen van de slachtoffers 
verdedigt. Het ontwerp-Franchimont be
paalt onder meer dat slachtoffers en hun 
nabestaanden inzagerecht in het gerech
telijk dossier krijgen. 

SVEN CATZ 
We weten dat premier Jean-Luc Dehaene 

zich niet met de Brusselse crisis wil 
moeien. 
Of toch. De federale eerste minister heeft 
ontdekt dat de Gemeenschappelijke Ge

meenschapscommissie van het Brussels 
parlement het Verdrag van Amsterdam 
niet moet ratificeren. In de GGC is er door 
het vertrek van VU-staatssecretaris VK 

Anciaux uit de Brusselse regering geen 
meerderheid meer. De Nederlandstahge 
oppositiepartijen, waaronder VU en VLD, 
hadden ermee gedreigd het Europees ver
drag niet te bekrachtigen. Volgens De
haene komen de bevoegdheden van de 
GGC niet in het Verdrag van Amsterdam 

aan bod. De Nederlandstalige oppositie is 
het niet met deze interpretatie eens. Ove
rigens stipt Brussels VU-raadslid Sven Gatz 

aan dat de wettelijke termijn voor de 
vervanging van ex-staatssecretaris Vic An
ciaux op 20 februari a.s. verstrijkt. De wet 
bepaalt tevens dat er in de Brusselse re
gering minstens één staatssecretaris van de 
minst talrijke taalgroep moet zijn. Bij
gevolg zouden de twee overblijvende 
Franstalige staatssecretarissen op 20 fe
bruari ontslag moeten nemen of tijdelijk 
moeten terugtreden. 

De Brusselse regering is niet van plan om 
de wettelijke voorschriften na te leven. De 
wetten voorzien immers niet in een sanctie 
bij niet-toepassing. De Brusselse regering 
zou daarom het advies aan de Raad van 
State kunnen vragen. Deze stap durft ze 
niet te ondernemen. 

De witte 
burger is 

ontwaaict uit 
de 

winterslaap. 

'ondag Jt. betoogden ongeveer 50.000 mensen „voor de 
waarheid en tegen de wet van de stilte," Het 

ongenoegen Is niet weggedeemsterd. 

Het stille gevaar 
Zowel de ouders van de vermoorde en 
vermiste kinderen, de broer van de door 
de hormonenmaffia omgebraclnte vee
arts Karel van Noppen, de weduwen van 
de in Rwanda vermoorde para's of de 
echtgenote van een slachtoffer van de 
Bende van Nijvel laakten het onvermogen 
om opheldering te verschaffen over de 
zwarte bladzijden van de Belgische po
litieke en Justitiële geschiedenis. 
Een aantal redenen voor het blijvend on
genoegen ligt voor de hand. Zo is er de 
amoraliteit die binnen de politieke, ge
rechtelijke en politionele wereld is ge
groeid. Verantwoordelijken in de samen
leving moeten beseffen dat ze geen "per
soonlijke" of "zakelijke" relaties met du
bieuze of maffiose figuren mogen on
derhouden, Dat Is niet enkel een ge
wetenskwestie, maar maakt hen ook veel 
te kwetsbaar voor allerlei afdreigingen. 
Dutroux en Nihoul werden onrechtstreeks 
door hogerhand beschermd. Geweten
loze, door macht bezeten, soms door geld 
omkoopbare politici, magistraten of po
litiemensen bekladden daardoor het 
Imago van diegenen die het wel goed 
menen. Een minderheid doet de rechts
taat, de politieke democratie en het ge-
weldmonopoile van de overheid in vraag 
stellen. In de betoging zondag jl. liepen 
vooral Franstaiigen, Dat neemt niet weg 
dat ook uit het Vlaamse Vrind-rapport 
(Vlaamse regionale indicatoren) van 1997 

blijkt dat het wantrouwen in de politieke 
instellingen dramatische vormen aan
neemt. Ook het vertrouwen in politie, 
rijkswacht en justitie daalt spectaculair. In 
vergelijking met vorige jaren maakt de 
Vlaming zich ernstige zorgen over de te
loorgang van normen en waarden. Van
daag worden corruptie en gesjoemel als 
één van de belangrijkste maatschappelijke 
problemen ervaren. Dit alles gaat gepaard 
met sombere toekomstverwachtingen, 
met de vrees een aantal sociale verwor
venheden te verliezen, met de schrik de 
eigen job kwijt te spelen of er ooit nog één 
te vinden, in een klimaat van angst, on
zekerheid en identiteitsverlies neemt de 
haat en de naijver tegenover andere be
volkingsgroepen toe. Het racisme sluipt 
als een gif door de tentakels van meerdere 
maatschappelijke geledingen. In het fe
derale België heeft nog slechts vier pro
cent van de Vlamingen vertrouwen in de 
Waalse politieke partijen. 
Sinds jaren worden de politici over tal van 
deze fenomenen op de hoogte gebracht. 
Meerdere dysfunctles binnen de politieke, 
gerechtelijke en politionele wereld wer
den aangekaart. Er waren voldoende aca
demici, parlementairen en professionelen 
die de politieke verantwoordelijken op
droegen dringende stappen te onder
nemen. Vooral de federale politieke lei
ders weigerden vooruitziend op te treden. 
Er werd en wordt verkrampt, behouds-

gezlnd en weinig moedig geregeerd. Het 
alombekende adagio „we lossen het pro
bleem wel op wanneer het zich stelt' 
getuigt van weinig staatsmanschap. Dat 
de protesterende burger meent dat de 
noodzakelijke hervormingen al te lang op 
zich laten wachten, is dan ook een lo
gische reactie. Toch is deze analyse on
volledig. Zowel de burgerbewegingen, de 
media als de parlementairen hebben te 
weinig oog voor essentiële inhoudelijke 
maatregelen In de drang om namen te 
noemen, in de strijd tussen "bellevers" en 
"disbelievers", in de roep om een een-
heldspolitle, wordt vergeten dat de na
kende polltlehervorming een onverant
woorde versterking van de rijkswacht in
houdt. Er is de onbegrijpelijke wanver
houding tussen politie en justitie. De rech
terlijke of derde macht wordt door een 
almachtige rijkswacht In een onderge
schikte positie gedwongen. De eerste of 
parlementaire macht kan geen enkele 
controle op het polltlewezen uitoefenen, 
VU-kamerlid Geert Bourgeois, die mede 
om deze redenen ontslag uit de Dutroux-
commissie nam, blijft in de woestijn roe
pen. 

Een anti-democratische tendens dreigt 
ook de burgerbewegingen aan te tasten. 
Waar ligt het verschil tussen het In de jaren 
zeventig door extreem-links gehuldigde 
principe "alle macht aan de arbeider en de 
wens om vandaag alle macht aan de 
burger toe te kennen? Heeft u Paul Mar
chal al het begrip pariementaire demo
cratie in de mond horen nemen? Met alle 
respect, maar Tiny Mast, de moeder van 
Kim en Ken, staat op de barrlkaden om te 
wijzen op „de georkestreerde campagnes 
van de overheid." Het hadden net zo goed 
de woorden van Filip De Winter kunnen 
zijn. 

(evdc) 

} 
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stof tot spreken 
Wat te doen met een pertinente 
onjuistheid in een leerboek geschiedenis? 
Die vraag stelde ook Vlaams 
parlementslid Mandus Verlinden (VLD) 
zich. Hij had in een handboek voor het 
laatste jaar van het middelbaar onderwijs 
gelezen dat de Brabantse Omwenteling 
tegen keizer Jozef II leidde tot de 

oprichting van de 'Verenigde Belgische 
Staten'. In feite was het Yereenigde 

het Nederlands, was fout, merkte 
Verlinden terecht op. „Het behoort niet 
tot de opdracht van de inspectie de 
kwaliteit van de gebruikte handboeken te 
controleren, noch daarover uitspraken te 
doen. Zij beperkt zich in haar beoordeling 
tot de adequate realisering van de 

Nederlandsche Staeten', maar de vertaling goedgekeurde leerplannen." luidde het in 
naar het Frans, en daarna opnieuw naar het antwoord van Luc Van den Bossche .. 

• WETSTRAAT ^ 

4 

T ijdens een persconferentie, dinsdag jl, betoogde 
Jean-Marie Bogaert, geflankeerd door Nelly 

Maes, Chris Vandenbroel<e en Paul Van 
Crembergen, dat de Belgische fiscaliteit te vaak een 

rem vormt op het Vlaams beleid. Een Vlaamse 
fiscale autonomie zou het beleid ten goede komen. 

Belgische fiscus 
bedreigt Viaams beleid 

Het is een bekend verhaal. De bijzondere 
wetten kennen aan de gewesten reeds heel 
wat uitgavenbevoegdheden toe. Toch be
schikt Vlaanderen niet over alle instru
menten om zijn beleidsdoelstellingen te 
reahseren. Bij gebrek aan adekwate fiscale 
instrumenten kan Vlaanderen enkel het 
subsidie-instrument hanteren. Uit talrijke 
voorbeelden blijkt dat de federaal ge
organiseerde fiscaliteit een rem vormt op 
het Vlaams beleid. 

ZEEVISSERIJ 

Zo betaalde de Vlaamse overheid in 1993, 
1994 en 1995 slopingspremies aan de 
reders. Dit gaf hen de kans hun vloot te 

vernieuwen. In 1996 en 1997 kwam de 
Belgische fiscus echter plots zijn deel op
eisen. Er diende geld terug te stromen naar 
de federale schatkist. De Belgische fiscus 
gunt zelfs Vlaamse werknemers geen ge
schenk. Zo kregen werknemers die 25 jaar 
in dienst zijn bij Philips-Brugge een kris
tallen vaas met inscriptie "25 jaar Philips". 
Op 29 januari jl. meldde de Administratie 

van de Belastingen plots „geschenken die 
door de werkgever in het kader van be
paalde gebeurtenissen gegeven worden 
aan werknemers fiscaal beschouwd moe
ten worden als voordelen van alle aard." 
En dus werden de geschenken van de 
jaargangen 1995,1996 en 1997 alsnog 

Vlaams parlementslid Jean-Marie 
Bogaert: De Belgische fiscus vormt 

een rem op het Vlaams beleid. 

belast. Volgens Vlaams VU-parlementslid 
Jean-Marie Bogaert heeft de fiscus nu ook 
zijn oog laten vallen op het televisietoestel 
dat de werknemers van het electronica-
concern in het kader van de herstruc
tureringsoperatie (1997-1998) ontvingen. 
Alsof hun ontslag nog niet erg genoeg is, 
hangt de (ex)werknemers van het bedrijf 
nu ook een belastingsschuld boven ht 
hoofd. Op 30 april 1997 keurde het 

Het onderzoek naar de "slachtingen" 
gepleegd door de Bende van Nijvel Is 
nauwelijks opgeschoten In januari 1997 
verklaarde onderzoeksrechter Lacroix 
voor de onderzoekscommissie Bende van 
Nijvel-bis dat hij binnen enkele maanden 
een verklaring zou bieden voor de on
opgehelderde moorden van de Bende 
Het bleef bij een belofte. 
Intussen heeft de onderzoekscommissie 
wel een verslag opgesteld. Daarin staat 
dat de tot nu toe gevolgde sporen ge
ëvalueerd moeten worden. Op basis daar
van moet een strategisch onderzoeksplan 
uitgewerkt worden zodat alsnog de moor
den opgehelderd kunnen worden. Uiter
aard moet daarbij concreet aangegeven 
worden welke personele en logistieke 
middelen vereist zijn en welke opspo
ringstechnieken aangewend moeten wor
den. Het onderzoeksplan moet de be
voegde overheden in staat stellen om in 
functie van het onderzoek de nodige 
middelen te voorzien. 
Wat blijkt? De enige stap die vooralsnog 
werd ondernomen is de versterking van 
de cel-Jumet. VU-kamerlid Karel VanHoor-
ebeke, één van de meest bedrijvige leden 
van de Bende-commissie, stelt zich daar 
vragen bij. ,,Een loutere versterking van 
de cel-Jumet zal het desbetreffende on
derzoek geenszins tot een goed einde 
brengen." Daarover interpelleerde de 
Gentenaar Justitieminister Stefaan De 

Clerck. Van Hoorebeke vraagt de minister 
of de versterking van de cel-Jumet wel op 
een uitgewerkt plan gesteund is, of de 
gevolgde sporen geëvalueerd werden en 

^ of er ook andere bijkomende middelen ter 
* beschikking zullen worden gesteld. 

Ook de bijzondere commissie Over de 
Mensentiandel heeft een verslag opge
steld Het rapport handelt zowel over 
mensenhandel en immigratie als over sek
suele uitbuiting en pornografie, VU-ka-
meriid Annemie Van de Casteele klaagde 
aan dat dit debat te weinig aandacht 
krijgt, „ Er is zowel bij de kamerleden als bij 
de regering een groot gebrek aan be
langstelling voor dit ondenverp " Het ver
slag doet dan ook dienst als een ..goede 
gewetensoefening.'' 
Daarbij mag het, aldus Van de Casteele 
niet blijven, ,,Mensenhandel en racisme
bestrijding mogen geen papieren prio
riteiten zijn. De waardigheid van èlle men
sen moet beschermd worden. Bovendien 
zijn er nog talrijke vormen van uitbuiting, 
ook bij onze eigen bevolking, die nau
welijks werden besproken • mensenhandel 
in de sport, bij au pairs en bij het huis
personeel. In de mensenhandel moeten 
we overigens een driedeling maken tus
sen gebruikers tussenschakels en slacht
offers. Veel handel komt rechtstreeks 
voort uit de ongelijke verdeling van wel
vaart. De stijd tegen mensenhandel heeft 
dus een band met ontwikkelingssamen-

Macho's? 

VU-kamerlid Annemie Van de Casteele 
hekelt de machomentaliteit in de Westerse 

samenleving. 

werking en asielbeleid. Vrouwen en kin
deren, elders en bij ons, moeten bewuster 
en weerbaarder worden gemaakt. De hele 
machomentaliteit van onze westerse sa
menleving, en dan vooral van de reclame, 
is medeverantwoordelijk voor de meeste 
uitwassen." 

(evdc) 

Vlaams parlement eenparig een resolutie 
goed waarin werd aangedrongen op een 
verlenging van het verlaagd BTW-tarief 
van 12 % voor nieuwbouw. In Vlaanderen 
wordt immers meer dan 70 % van de 
nieuwbouw gerealiseerd. Niettemin oor
deelde de federale regering dat met ingang 
van 1 januari 1998 de belasting op nieuw
bouw terug tot 21 % verhoogd zou wor
den. Wat de deelstaten daarvan dachten 
was onbelangrijk. Overigens werd aan 
erkende sociale huisvestingsmaatschap
pijen een BTW-tarief van 6 % opgelegd. In 
één ruk besloten Dehaene en co vanaf 1 
januari 1998 ook deze tarieven tot 12 % te 
verhogen. Andermaal werd geen inspraak 
geduld. Ook het Vlaams momumenten-
beleid wordt door de Belgische fiscus 
tegengewerkt. Dit patrimonium wordt in 
hoge mate in stand gehouden door de vele 
vrijwilligers, die hun vrije dagen opofferen 
om bijv. een windmolen te restaureren of 
een deskundige rondleiding te geven. Het 
fiscaal beleid van de federale regering is 
hier echter totaal ongevoelig voor. Zo 
wordt de renovatie van een beschermd 
monument van 200 jaar door de Belgische 
fiscus met een heffing van 21 % bedacht. 
Chris Vandenbroeke (VU) meent dat ook 
de Vlaamse overheid een actiever beleid 
zou kunnen voeren. Vlaanderen is immers 
bevoegd om vrijstellingen op de onroe
rende voorheffing te verlenen. Samen met 
partijgenoot/o^a« Sauwens diende hij dan 
ook een voorstel van decreet in om deze 
vrijstellingen bij de renovatie van mo-
mumenten mogelijk te maken. 

KUNSTENAARS 

Als het van de federale overheid afhangt 
kunnen uitvoerende kunstenaars maar be
ter een andere job zoeken. Hun optreden 
wordt immers door het federale Ministerie 

van Financiën als "schadelijk" beschouwd. 
Vanaf 1 april a.s. worden zangers, mu
zikanten, acteus en dansers aan een BTW-
heffing van hefst 21 % onderworpen 
VU-parlementslid Nelly Maes: ,^et be

treft hier geen wansmakelijke 1 aprilgrap. 

Er werd bovendien geen overleg met de 

sector gepleegd. En ook de Vlaamse over

heid werd gemakkelijkheidshalve gepas

seerd. We stellen dus vast dat de federale 

overheid nog steeds niet weet dat het 

cultureel beleid een exclusieve gemeen-

schapsbevoegdheid is." 

Uit deze levensechte voorbeelden leidt 
VU-fractieleider Paul Van Grembergen af 
„dat een ruime fiscale autonomie een 

noodzakelijke voorwaarde vormt om tot 

een consistent en helder Vlaams beleid te 

komen. De bevolking moet de rechtstreekse 

link kunnen leggen tussen wat zij aan 

belastingen afdraagt aan een welbepaald 

overheidsniveau en de goederen en diensten 

die zij daarvoor m de plaats krijgt." 

Karl CoUaerts 
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orige week becijferde Kristof Agache hoeveel de 

tegemoetkoming van de lange overgangsperiode 

in de Financieringswet de Vlamingen zal gekost 

hebben. Deze week gaat hij na of de 

Financieringswet Vlaanderen geen al te zware 

solidariteitsinspanning oplegt. 

# E C O N O M I E # 

Tot 1989 was er impliciet solidariteit in 
het vroegere dotatiestelsel ter financie
ring van de Gemeenschappen en Ge
westen ingebouwd. In het huidige fi
nancieringsstelsel is het de bedoeling om 
de middelen naar fiscale draagkracht te 
verdelen en is deze solidariteit wegge
vallen. Daarom voorziet de Financie
ringswet in een expliciete en omkeerbare 

vorm van solidariteit, met name de na
tionale solidariteitstussenkomst. 
Deze wordt sinds 1990 jaarlijks toege
kend aan het Gewest waarvan de ge
middelde opbrenst van de personenbe
lasting per inwoner lager ligt dan het 
rijksgemiddelde. 

KRITIEK 

Het doel van de nationale soldiariteits-
tussenkomst is de gevolgen van de wel
vaartsverschillen op de relatieve finan
ciële draagkracht van de Gewesten on
derling af te vlakken. Het bestaan van een 
systeem van omkeerbare solidariteit is 
inherent aan een federale staat. Enkel de 
middelen toebedelen volgens het „juste 
retour "-principe zou federalisme over
bodig maken. 

We zullen nagaan in welke mate de na
tionale solidariteitstussenkomst zondigt 
tegen de vaak geuite kritiek van over-
solidariteit. Deze solidariteitstussen
komst is niet van toepassing op de Ge
meenschappen. Daarom zal verder met 
Vlaanderen enkel het Vlaams Gewest en 
met Wallonië het Waals Gewest worden 
aangeduid. Daar de fiscale capaciteit van 
Vlaanderen en Wallonië zich ver boven, 
respectievelijk beneden het federaal ge
middelde bevindt en Brussel niet ver van 
dit federaal cijfer afwijkt, laten we het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest verder 
buiten beschouwing. 
Het leeuwendeel van de Gewestmiddelen 
is afkomstig van de federaal geïnde op
brengst van de personenbelasting. Daar 
de Gewesten hierop opcentiemen kunnen 
heffen of kortingen kunnen toestan, 
wordt dit een samengevoegde belasting 

genoemd. Op basis van cijfers van de 
Hoge Raad van Financiën werden de 
Gewestmiddelen uit de samengevoegde 
belasting berekend door Vlaanderen en 
Wallonië. Voor dit laatste Gewest werden 
zowel de jaarlijkse middelen met en zon
der de nationale solidariteitstussenkomst 
becijferd. 

ELKE BELG GELIJK? 

Uit de bijhorende grafiek kunnen we 
echter afleiden dat de middelen per in
woner uit de samengevoegde belasting 
voor Wallonië (inclusief de nationale so
lidariteitstussenkomst) structureel boven 
de Vlaamse middelen per inwoner liggen, 
wat niet het geval is voor de Waalse 

middelen per inwoner zonder de na
tionale solidariteitstussenkomst. 
De voorgaande berekeningen bevestigen 
dan ook alleen maar het vermoeden van 
oversolidariteit in de Financieringsweg. 
Om niet op een boedelscheiding af te 
stevenen dient er in een federale staat 
weliswaar solidariteit te bestaan vanwege 
het „rijkere" gewest ten voordele van het 
„armere" gewest. Als het „rijkere" 
Vlaanderen voor de solidariteitsover-

45000 

Middelen per inwoner (in BEF) uit de samengevoegde 

belasting zonder en met de solidariteitstussenkomst 

40000 

35000 --

30000 

25000 

20000 

15000 -

10000 -+- -f- -+-

-•—Vlaanderen 

-•—Wallonië (zonder) 

Wallonië (met) 

O) 
co 

o 
CD 
en 

CD 
en 

CN 
O) 
O) 

co o 
O) O) 

O) 
O) 

CO 
O) 
O) 

co C35 o •<- CM 
O) o o o 
O) o o o 
t - CM CN CN 

bron : Kristof Agache (eigen berekeningen) 

Belg gelijk is, lijkt het ook logisch dat 
Vlaanderen minstens eenzelfde bedrag 
per inwoner kan besteden als Wallonië. 

OVERSOLIDARITEIT 

Daarom lijkt een wijziging in het so-
lidariteitsmechanisme aangewezen zodat 
het rijkere gewest nooit minder beste
dingsmogelijkheden kan hebben dan het 

Van oversolidariteit 
gesproicen 

dracht over gevoelig meer bestedings
mogelijkheden per inwoner beschikt dan 
het „armere" Wallonië ligt het voor de 
hand deze kloof te milderen. De rollen 
worden in de Financieringswet echter 
omgekeerd daar Vlaanderen na de so-
lidariteitsoverdracht „armer" wordt dan 
Wallonië, uitgedrukt in middelen per in
woner uit de samengevoegde belasting. 
Daar we er mogen vanuit gaan dat elke 

armere gewest. Zoniet zal het armere 
gewest nooit een aamnoediging krijgen 
om structurele maatregelen te nemen om 
zijn fiscale draagkracht te vergroten. Men 
zou bv. een systeem zoals het Duitse 
Ldnderfinanzausgleich kunnen opzetten. 
De fiscale middelen per hoofd van een 
betalende deelstaat mogen hierbij niet 
beneden 100% van het bondsgemiddelde 
dalen ten gevolge van de herverdelende 

transfers. Een analoog plafond dient ze
ker in de Financieringswet uitgewerkt te 
worden! 

Als we naar de evolutie van de beste
dingsmogelijkheden per inwoner kijken, 
kunnen we anderzijds wel stellen dat de 
middelen per inwoner voor Vlaanderen 
en Wallonië in de tijd naar elkaar toe 
convergeren. Volgens de schattingen zul
len de bestedingsmogelijkheden per in
woner voor Wallonië in het jaar 2002 
echter toch nog iets hoger liggen dan deze 
voor Vlaanderen. 

Vanaf het jaar 1989 tot op vandaag 
draaiden Vlaanderen en Brussel samen op 
voor de sohdariteit met Wallonië. Vanaf 
dit jaar bevindt de fiscale capaciteit van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich 
tevens onder het federaal gemiddelde. 
Vanaf 1998 betaalt Vlaanderen dus alleen 
voor Wallonië en Brussel. Het solida-
riteitsmechanisme in de Financieringswet 
is dringend aan herziening toe! 

Kristof Agache 
Volgende week: 

Naar fiscale autonomie 

Achtergronden 

bilde 

Financierings

wet (3) 

• V A N A F V O L G E N D E WEEK IN W I J ^ 

Verzet en collaboratie in het 
geheugen van een dorpsgemeenschap 

Hoe de dorpsgemeenschap van het Oost-
Vlaamse Bottelare vandaag denkt over 
verzet en collaboratie tijdens de tweede 
wereldoorlog vormt het onderwerp van 
een reel<s artikelen die de komende vijf 
weken in ons weekblad zal verschijnen, Ze 
werden geschreven op basis van de II-
centlaatverhandeling „Bottelare: een 
plattelandsgemeente in Wereldoorlog 
Twee" door Patrick Duportail in 1995 af
geleverd aan de Universiteit van Cent. De 
auteur gaat daarin op zoek naar sporen 
van verwerking en herinnering aan be
zetting, verzet, collaboratie en repressie in 
een klein dorp van 1.370 inwoners. 
Bottelare, sinds 1976 samengevoegd met 
ivierelbeke, ligt op twaalf kilometer ten 
zuiden van Gent en staat bekend voor zijn 
bedevaarten naar het beeld van de Heilige 
Moeder Anna, een verering die teruggaat 
tot de 16de eeuw en die tot het midden 
van de 20ste eeuw voor een groot stuk 
heeft bijgedragen tot de economische 
bloei van het dorp. Verder beschikte Bot
telare t.o.v. de omringende dorpen over 
een aantal belangrijke troeven. Zo was er 
een vermaard Franstalig jongenspensio-
naat, beschikte de gemeente over een 
eeuwenoude traditie van notariaat en 

reikte de bevoegdheid van de rijkswacht
kazerne tot ver bulten de gemeente
grenzen. Er woonde en werkte een dokter 
en de stoomtram naar Gent had een vaste 
stopplaats. 
Tijdens de bezetting liet een deel van 
Bottelare zich actief in met het verzet, er 

werd zelfs een kern van het Geheim Leger 
uitgebouwd. Andere ingezetenen stapten 
in de collaboratie. 
Vijftig jaar na de feiten ging Patrick Du
portail op zoek naar de maatschappelijke 
achtergrond van belde groepen en 
speurde hun diverse drijfveren na. Zo kon 
hij een profiel van de Bottelaarse ver
zetstrijder en van de Bottelaarse colla
borateur schetsen. 
Tot slot ging hij na hoe het collectieve 
geheugen van vandaag oordeelt over wit 
en zwart van toen en kwam daarbij tot 
merkwaardige vaststellingen. Zijn onder
zoek werd door het tijdschrift van het 
Studie- en Documentatiecentrum Oorlog 
en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) uit
gebreid belicht. 
Patrick Duportail (°Gent, 1973) studeerde 
Nieuwste Geschiedenis aan de universiteit 
van Gent en Internationale Betrekkingen 
aaii de KU Leuven, Hij schreef een aantal 
bijdragen voor de nieuwe Encyclopedie 
van de Vlaamse Beweging en werkt thans 
bij een grote Vlaamse bank , 
Vanaf volgende week en vijf weken na 
elkaar: Bottelare, een dorp tussen wit en 
zwart. 

wu 
iki». , '>-. •.'<* 1,% 

19 februari 1998 



S inds 1983 is Bart Staes VU-medewerker in het 

Europees Parlement, daar houdt hij zich o.m. 

bezig met het blootleggen van het binnenlands 

netwerk dat de hormonenmaffia over de 

vleesindustrieheeft gespannen. Sinds kort gaat zijn 

aandacht naar een nieuw conflict, de 

hormonenoorlog tussen Europa en de VS. 

• ACTUEEL 4' 

Amerika mag 
In Europa zijn 
vlees afzetten 

als het kan 
bewijzen dat 

het afkomstig 
Is van 

boerderijen 
waar geen 
hormonen 

worden 
gebruikt. 
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Sinds 1988 bestaat er in de Europese Unie 
een totaalverbod op het gebruik van 
hormonen in de veeteelt. In de Verenigde 
Staten van Amerika laat de wetgever het 
gecontroleerd gebruik van hormonen 
toe. Het gaat om de lichaamseigen hor
monen oestradiol 17/?, testosteron en pro

gesteron en de twee lichaamsvreemde 
hormonen zeranol en trenholone. Aan 
veevoeder mag ook melengestrolacetaat 

(MGA) worden toegevoegd. 

DE INZET IS GROOT 
Sinds 1989 bestaat er in de EU een 
invoerverbod op vlees of vleesproducten 
die met hormonen behandeld zijn. De 
Europese wetgever vond dat een billijke 
maatregel omdat de invoer van met hor
monen behandeld vlees of vleesproduc
ten concurrentievervalsend zou zijn ten 
aanzien van de Europese landbouwers die 
geen groeibevorderaars mogen gebrui
ken. 

Het invoerverbod treft niet alleen de 
invoer van vlees uit de VS maar ook de 
invoer van vlees uit alle andere staten 
waar het gebruik van hormonen in de 
veeteelt is toegestaan. Belangrijk om we
ten is ook dat het verbod alleen geldt voor 
vlees dat met hormonen behandeld is. De 
Amerikanen kunnen dus tot op vandaag 
de dag hun vlees op de Europese markt 

afzetten als ze kunnen bewijzen dat dit 
vlees afkomstig is van boerderijen waar 
geen hormonen worden gebruikt. Om dat 
te controleren houdt de Europese Com
missie permanent een aantal Europese 
inspecteurs-dierenartsen op VS-grondge-
bied klaar. 

Het invoerverbod betekent voor de VS-
vleesexporteurs hoe dan ook een zware 

heel wat exportmogelijkheden openen, 
niet alleen inzake rundvlees maar ook 
mzake orgaanvlees. 

De inzet is dus groot. Sinds 1989 trekt de 
VS dan ook ten strijde tegen het door de 
EU ingestelde totaal-verbod op het ge
bruik van hormonen in de veeteelt. Sinds 
het afsluiten van de GATT-Uruguay-
ronde in 1994 beschikken de voorstan
ders van het gelegaliseerd gebruik van een 
(beperkt) aantal (geslachts)hormonen 
over een nieuw instrumentarium om de 
Europese Unie er toe te verplichten het 
invoerverbod op met hormonen behan
deld vlees te herzien. 

De hormonenoorlog 
tussen de vs en Europa 
financiële aderlating. Het zorgt er voor 
eerst voor dat de VS-vleesexporteurs er 
niet in slagen het hen binnen de GATT-
akkoorden toegestane vleesexportquo-
tum in te vullen. Zo slagen de Ame
rikanen er slechts in ongeveer 2500 ton 
"hormonenvrij vlees" naar de EU uit te 
voeren. Dat is slechts één vierde van wat 
hen volgens de GATT-akkoorden is toe
gestaan. Daarbovenop verhindert het de 
invoer van zowat 35 miljoen kg Ame
rikaans "slachtafval", i.e. het door de VS-
burgers omwille van "cultureel-culinaire" 
redenen niet direct gesmaakte orgaan
vlees, zoals niertjes, lever en/of kalfs
zwezeriken. Een eventuele opheffing van 
het importverbod zou voor de VS dus 

Hoe de zuil zich zelve dient 

Een dorp in Vlaams-Brabant. Onderde kerktoren 
vergadert het bestuur van de plaatselijke af
deling van het Katholiek Vormingswerk van Lan
delijke Vrouwen (KVLV). Voor de dames aan de 
Varia beginnen heeft de voorzitster nog twee 
belangrijke mededelingen. 
l.Via een drukwerk, ondertekend door de man
nelijke arrondissementeel voorzitter van de CVR 
nodigt de CVP-werkgroep Vrouw & Maatschappij 
elke dame uit om een engagementsverklaring te 
tekenen, want zo ,,word je lid van het ge
meentelijk cvp-bestuur en geef je de CVP een 
vrouwelijk gelaat" heet het. 
Bij wijze van glijmiddel worden de dames uit
genodigd op een avondje Kinepolis waar na 

,,een oproep aan de wakkere CVP-vrouw" door 
de nationaal voorzitster van Vrouw & Maat
schappij, Sabine de Bethune, de dames de film 
Paradise Road kunnen bijwonen. Daarna volgt 
een drink waarbij de aanwezigen de kans krijgen 
om een babbel te slaan met de vrouwelijke CVP-
mandatarissen van Brussel-Halle-Vilvoorde. 
2. In eenzelfde gul gebaar deelt de voorzitster 
nog een uitnodiging uit voor een informatie
avond over,,De juiste lening voor jou en fiscale 
aspecten van bouwen, kopen en verbouwen". 
De Cera Bank (Denk ruim, weetje wel) wil daarbij 
een handje helpen! 
Vrouwenbond, partij, bank: of hoe de zuil zich 
zelve dient! 

ONDER VOORWAARDEN 
Die GATT-akkoorden zorgden er ook 
voor dat in 1995 de WereldHandels-

Orgamsatie (WTO) werd opgericht. De 
WTO zetelt in het Zwitserse Geneve en 
beschikt over een uitgebreid juridisch 
instrumentarium om handelsconflicten 
op te lossen. Voor het hormonenconflict 
tussen de VS en de EU is de overeenkomst 
over sanitaire en fytosanitaire maatre
gelen van wezenlijk belang. Die over
eenkomst zegt onder meer dat de invoer 
van bepaalde producten alleen kan ver
boden worden als via wetenschappelijke 
middelen bewezen kan worden dat die 
producten schadelijk zijn voor de volks
gezondheid. Zo luidt één van de ham
vragen: is bet gebruik van hormonen in de 

vetmesterij ja dan neen schadelijk voor de 

volksgezondheid^ 

Meteen kunnen we ten aanzien van de 
WTO een eerste kritiek formuleren: de 
WTO-overeenkomst herleidt belangrijke 
maatschappelijke besluitvormingsproces
sen tot een afweging van zuiver we
tenschappelijke argumenten. Dat moet 
toch bedenkingen oproepen. Ieder maat
schappelijk besluitvormingsproces moet 
o.i. rekening houden met meerdere ele
menten. En die kunnen een verschillende 
aard hebben: ethisch, sociaal-econo
misch, landbouw-structureel, ecologisch, 
enz. Om maar één voorbeeld te geven: 
kunnen we het gebruik van het soma-

totropine of groeihormoon BST, dat in de 
melkveehouderij gebruikt kan worden 
voor een hogere productiviteit, toestaan 
als economische studies zeggen dat de 
invoer ervan tot gevolg zal hebben dat 1 
op 3 melkveehouders de staldeuren zal 
moeten sluiten? Wij denken van niet, 
zelfs niet als wetenschappelijk onderzoek 
aantoont dat BST absoluut veilig is voor 
de gezondheid van mens en/of dier. Daar
voor hebben wij te veel respect voor de 
dagelijkse inzet van de vele tienduizenden 

melkveehouders. Zomaar een sociaal 
slagveld aanrichten is o.i. totaal onethisch 
en volledig onverantwoord. Kermis en 
wetenschap mogen nooit het overwicht 
halen op de menselijke aanpak en de 
brede context van sociale rechtvaardig
heid. 

ARGUMENTEN 
Maar er is meer. Wetenschappelijke ken
nis is geen statisch gegeven. Wetenschap 
evolueert. Het verhaal rond het geslachts
hormoon DES illustreert dat tenvoUe. 35 
jaar lang beweerden wetenschappers dat 
het gebruik van het DES-hormoon totaal 
onschadelijk was voor de volksgezond
heid. Pas na 35 jaar begon daar twijfel 
over te rijzen. En dan duurde het nog eens 
tien jaar voor het product ook officieel uit 
het geneesmiddelendistributiesysteem 
verdween. Nu vertelt de wetenschap ons 
dat het gebruik van geslachtshormonen 
geen gevaar oplevert voor de volksge
zondheid, tenminste als deze producten 
onder de juiste omstandigheden worden 
gebruikt. Dat betekent dat de juiste doses 
worden toegediend (via oorimplanten) 
door erkende dierenartsen en met in
achtneming van de juiste en voldoende 
lange wachttijden vooraleer men het be
handelde dier naar het slachthuis afvoert. 
Terzake wordt in de literatuur nogal 
geschermd met het begrip: „good ve
terinary practice". Ook hier kunnen we 
een aantal bedenkingen formuleren. We 
weten allemaal dat de landbouwstructuur 
in de VS totaal verschilt van die in 
Europa. In de VS is een „feedlot" van 
25.000 dieren een klein bedrijf. Je komt 
er ook bedrijven tegen van 75.000 tot 
100.000 dieren. Logisch dus dat je daar 
de controle op een perfecte manier kan 
(zou kunnen?) organiseren. In Europa is 
een bedrijf met 250 runderen reeds een 
reusachtig bedrijf. De verschillende be
drijfsstructuur heeft zijn invloed op de 
organisatie van vetmesting en controle. 
Het verschil tussen de VS en Europa is 
dusdanig groot dat de verschillende aan
pak met betrekking tot het gebruik van 
groeibevorderende middelen gerecht
vaardigd kan zijn. Maar als je daar
bovenop ook nog ingaat op de aard van 
het wetenschappelijk onderzoek kan je 
ook hier argumenten ten voordele van het 
Europese hormonenverbod vinden. 
In mei 1997 organiseerde Europarle
mentslid Jaak Vandemeulebroucke een 
symposium waarop drie vooraanstaande 
professoren noch min noch meer stelden 
dat het gebruik van hormonen wel de
gelijk schadelijk is voor de volksgezond
heid. 

Bart Staes 

Volgende week: 

EU moet VS-vlees invoeren! 
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Kledinglnzameling VIC: 
6 miljoen in '97 

Het Vlaams Internationaal Centrum 
(VIC) stelde zijn resultaten van kledin-
ginzamelingen aan de pers voor. Op iets 
meer dan 10 miljoen frank aan omzet, 
werd een zuivere winst geboekt van om 
en bij de zes miljoen frank, wat het VIC 
(door het stelsel van medefinanciering 
door ABOS) in staat stelt om en bij de 40 
miljoen aan ontwikkelingsprojecten te 
financieren. Tegelijk werd ook een kle-
dingzak en een nieuwe vrachtwagen aan 
de pers voorgesteld. 

In zijn ontmoeting met de pers liet Her
man Hermans (VIC-fondsenwerver) niet 

na om de minister Vande Lanotte op zijn 
verantwoordelijkheid te wijzen. 
H. Hermans: „De minister van Binnen

landse Zaken is verantwoordelijk voor het 

vergunningenbeleid. Zolang de minister 

de wet van 1823, waarop alles gebaseerd 

is, niet wijzigt, zal de kledingsmaffia blij

ven toenemen." En verder „Tel alle win

sten van die enkele bonafide organisaties -

ook Mensenhulp uit Borgerhout verdient 

hier een pluim - bij elkaar, en je hebt het 

totale bedrag van wat er na de verkoop 

van al die kleding naar een goed doel gaat, 

hooguit IS miljoen frank op een bedrag 

aan ongeveer 1 miljard aan gedragen 

kleding die de vrouw des huizes jaarlijks 

denkt aan een goed doel te schenken. Het 

WC deed het in 1997 dus voortreffelijk." 

3Na een woord van dank van Nelly Maes, 
voorzitter van het VIC, waarbij eveneens 
de unieke opdracht van het VIC op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking 
werd uiteengezet, werd besloten met een 
receptie. 

HELP HET VIC 

Nu het Vlaams Internationaal Centrum 
ook over eigen zakken voor gedragen 
kleding beschikt (met een Vlaamse Leeuw 
in de opdruk) en een eigen vrachtwagen, 
vraagt het VIC nog meer te helpen. 
Bel Herman Hermans op zijn telefoon
nummer 014/67.00.50 (tussen 18 en 19 
uur), zo kan een afspraak voor een actie in 
uw gemeente tot stand komen. 

in memoriam Omer van den Kerchove 
Zaterdag 14 februari werd te Aalter 
Omer Van den Kerchove begraven. Hij 
werd er op 2 december 1906 geboren en 
overleed te Gent op 10 februari jl. Ere-
senator Oswald Van Ooteghem sprak in 
de kerk van Aalter een In memoriam uit 
dat wij hieronder afdrukken. 
Vandaag nemen we afscheid van een 
uitzonderlijk man. Namens zijn talloze 
vrienden wens ik hier te getuigen van 
onze rouw om het verlies van een goede 
vriend en van onze dankbaarheid voor 
zijn kameraadschap en zijn trouw. 
Omer was een bevoorrecht getuige van de 
geschiedenis van de Vlaamse beweging. 
Eerst als jong en uiterst begaafde leerling 
aan het St.-Franciscus-Xaverius-Insituut 
te Brugge, later als helper in de han
delszaak van zijn vader en uiteindelijk als 
zelfstandige groothandelaar, volgde hij 
met belangsteUing de boeiende maar ook 
verwarde evolutie tijdens het interbel
lum. 

Als overtuigd Groot-Nederlander was hij 
aanhanger van het Verdinaso van Joris 
van Severen. De moord op zijn leider in 
Abbeville moet op hem een diepe indruk 
hebben gemaakt. Hij sloot dan ook aan bij 
de eenheidsbeweging en aanvaardde het 
ambt van waarnemend burgemeester dat 
hij van 1942 tot 1944 uitoefende. Na zijn 
vrijlating werd hem een tijdlang de toe
gang tot zijn geboortedorp ontzegd. 
Maar terug thuis gekomen ging hij on
gebroken en met hernieuwde ijver aan het 
werk. Enkele jaren later, in 1951, huwde 
hij met Dina Van Durme, die hem 4 
kinderen zou schenken en die tot op de 
laatste dag van zijn leven zijn steun en 
toeverlaat is geweest. 
Omer was een van de stichters van de 
Volksunie en hij werd in 1964 tot ge

meenteraadslid van Aalter verkozen. Hij 
bleef dat tot 1970 en werd toen afgelost 
door zijn zoon Guido, die op zijn beurt in 
1994 opgevolgd werd door zijn dochter 
Mieke. 

Van 26 maart 1963 tot 10 maart 1974 
maakte Omer Van Den Kerchove ook 
deel uit van de Oost-Vlaamse Provin
cieraad. Hij was gedurende 9 jaar mijn 
fractieleider. Het is in die periode dat ik 
hem heb leren waarderen voor zijn cor
rectheid, zijn beginselvastheid, zijn trouw 
aan het gegeven woord en zijn grenzeloze 
inzet. 

Omer is zeker niet rijk geworden door 
zijn politieke bedrijvigheid. Jarenlang 
ging hij elke zondag colporteren in gans 
Vlaanderen. Zijn microwagen was bijna 
legendarisch in deze streek. Op zeer hoge 
leeftijd kocht hij nog een splinternieuwe 
geluidsinstallatie om in Aalter en om
streken de Vlaams-nationale boodschap 
te verkondigen. 

Elke dag maakte die flinke negentigjarige 
nog zijn wandeling. Op IJzerbedevaarten, 

11 juli-vieringen en barbecues was hij een 
graag geziene gast. Hij liep er wat rond, 
met de wandelstok in de hand om met de 
mensen te praten. Want sociaal bewogen 
en politiek geïnteresseerd als hij was, kon 
hij niet zonder het contact met fami
lieleden, met buren, met kameraden. 

In de provincieraad genoot hij de waar
dering van iedereen. In zijn speeches was 
hij vaak geestig, maar nooit grof. Hij 
remde de jonge leden van zijn fractie 
nooit af, integendeel, hij moedigde hen 
aan om hun plicht te doen. In goede en in 
kwade dagen bleef hij onwankelbaar ge
hecht aan zijn politieke overtuiging. Tij
dens de bespreking van de begroting op 

12 oktober 1965 zei hij: „In onze fractie 

zullen de jongeren een positieve en sne
dige oppositie voeren. Beter geschoold, 
gespierder van taal, vinniger van aanpak, 
zoals zij zijn, zal ik mijn best doen om niet 
ten achter te blijven". En hij besloot zijn 
betoog met een vurige oproep voor fe
deralisme. 

De politieke evolutie heeft hem gelijk 
gegeven. De opeenvolgende staatsher
vormingen hebben van ons land een fe
derale staat gemaakt. Zijn strijd is niet 
tevergeefs geweest. 

Vandaag buigen wij ons met eerbied voor 
de stoffelijke resten van een goede echt
genoot, van een voorbeeldige vader van 
zeven kinderen, grootvader van 16 klein
kinderen en overgrootvader van 9 ach
terkleinkinderen, maar ook de geestelijke 
vader van een generatie jonge Vlamingen 
in Aalter en daarbuiten, die in zijn voor
beeld de moed en de sterkte vonden en 
vinden om de strijd voor de ontvoogding 
van ons volk verder te zetten. 
Hij ruste in vrede in de aarde van Vlaan
deren, waar hij zo veel van hield! 

Oswald Van Ooteghem 

ZOEKERTJE 
Vijftalige (w.o. Spaans), 49-ja-

rige vertaler met eveneens ruime 
commerciële ervaring, binnen-
/buitendienst, in de verlcoop, 
binnenland en export, van me-
taalproduktenn en industriële 
filters, zoekt passende betreicking 
regio Cent, Waasland of Antwer
pen. Tel. 03/770.59.89. Onmiddel
lijk beschikbaar. 
Info bij Romain De Crave, Eeck-
bergstraat 20, 9170 Sint-Cillis-
Waas, tel. 03/770.70.62. 

dom 
De regionale VU-krant 

WHOP Viert 
20 jaar 

De Werkgroep Hobokense Polder bestaat 20 jaar en 
wil dit met een drietal wedstrijden waaraan prijzen 
vertx)nden zijn vieren. Vooreerst wordt een wedstrijd 
georganiseerd voor sciioien. Alle Vlaamse scholen 
vanaf kleuter- tot en met middelbaar onderwijs kun
nen hieraan deelnemen. Gevraagd wordt een groeps-
opdracht te verwezenlijlcen, die, afhankelijk van de 
leeftijd, bestaat uit het maken van een tekening, 
collage of maquette rond het onderwerp „natuur In 
de stad"; het ontwerpen van een educatief paneel 
voor een natuurgebied, een voorstel om de school 
natuurvriendelijker in te richten of een voorstel om 
afvalpreventie en -recuperatie binnen de school te 
verbeteren. Er zijn voor 200.000 fr. prijzen te winnen. 
De opdrachten dienen verwezenlijkt voor 30 Juni 
1998. 

Voor individuele belangstellenden zijn twee andere 
wedstrijden voorzien Vooreerst is er een fotogra-
fiewedstrüd, met 40.000 fr. prijzen gespreid over dne 
categorieën, dia's, kleurenfoto's en zwat-wit op
namen De in te zenden werken moeten verband 
houden met „natuur in de stedelijke omgeving". 
Bovendien komen ook dichters aan hun trekken. Een 
poëziewedstrijd, met 15.000 fr. prijzen, zal degenen 
bekronen die het beste authentieke dichtwerk levert, 
dat moet handelen over natuur of landschap. Deze 
wedstrijden worden afgesloten op 1 september 
1998. 

De proclamatie gebeurt op 9 oktober in Hoboken 
tijdens een expo waarom alle bekroonde werken 
tentoongesteld worden, Deze expo maakt onderdeel 
uit van een grootscheepse manifestatie rond „20 jaar 
WHOP", met van 9 tot 11 oktober o.m ook een 
ruilbeurs en een markt rond natuur en milieu, een 
kunsttentoonstelling en permanent geleide wande
lingen doorheen het natuurgebied Hobokense Pol
der 

c^ ïnfo: VmOP, p.a. E Thys, A. Einsteinlaan 22, 2660 

Hoboken, tel. 03/830.20.51. 
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Piet De Pauw 
envu-

parlementslid 
Pons Borginon 

In gesprek 
met Ierse 

nationalisten 
aan net graf 

van een 
vermoorde 
Sinn Féin-
milltant. 

Op donderdag 5 maart organiseert de Dr. 
Jozef Goossenaertskring van Sint-
Amandsberg-Oostakker de voordracht 
„Ierse vrijheidsstrijders in de gevange
nis". 

Spreker is de Gentse advocaat Piet De 
Pauw, verdediger van IRA-gevangenen. 
Piet De Pauw begeleidde onlangs een 
delegatie van 4 parlementsleden en af
gevaardigden van de Werkgroep Juristen 
van Amnesty International naar Noord-
lerland. 

De Vlaamse delegatie betuigde haar steun 
aan de Bloody Sunday Justice Campaign. 

Op zondag 30 januari 1972 schoten 
Britse para's 13 Ierse betogers tijdens een 
vreedzame optocht in Derry neer. Fa
milieleden van de slachtoffers zetten 

Piet De Pauw over 
Ierse gevangenissen 

daarop de Bloody Sunday Justice Cam
paign op. 

In zijn uiteenzetting op 5 maart spreekt 
Piet De Pauw over de IRA-gevangenen. 
Tijdens de pauze krijgt elke aanwezige 
Irish stew als hapje. Na het voorlezen van 
een boodschap van Gerry Adams, voor
zitter van Sinn Féin, sluit een vragen
ronde de gespreksavond af. 
De lerland-avond begint om 20u. en heeft 
plaats in Sint-Elooi, Antwerpsesteenweg 
275,9040 Sint-Amandsberg (Gent). Gra
tis toegang. 

c» Dr. Jozef Goossenaerts, Sint-Atnands-

berg-Oostakker, p/a Jan Ritzen, Ant

werpsesteenweg 569, 9040 Sint-

Amandsberg (Gent), tel. 

09/228.45.12. 

FW bezoeict Brussel 
De Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen organiseert voor haar leden 
daguitstappen naar Brussel met de 
Vlaamse aanwezigheid in de hoofdstad 
als studieonderwerp. 
Dagen lopen per provincie en hebben 
allen hetzelfde stramien . Ze zien er als 
volgt uit. 
VOORIVIIDDAC 
9U.50: ontvangst met l<offie te Sint-
Agatha-Berchem, in de cafetaria van 
de CB. Rondrit met de bus naar de 
voornaamste bezienswaardigheden, 
met onder meer bezoek aan de Ko
ninklijke Sinte-IVIariakerk te Schaar
beek. 
12U.30: warm middagmaal in de Skie
ven Architei( (Brusselse Stoemp). 

NAMIDDAG 
I4u.: geleide wandeling door de IVIa-
rollen. 
15U.30: kop koffie gevolgd door be
zoek aan het stripmuseum. 
17U.30 broodmaaltijd in de cafetaria 
van de Ancienne Belgique. 
18u.30: terugtocht. 
Deelnameprijs: 1.150 fr., alles in, be
halve drank bij het middagmaal. 
De provincies Brabant en Limburg ko
men op zaterdag 14 maart a.s., Ant
werpen op zaterdag 21 maart, Oost- en 
West-Vlaanderen op zaterdag 28 
maart. 
c» Alle inlichtingen bij: Federatie van 

Vlaamse Vrouwengroepen, tel. 
09/223.38.83. 

Met weemoed.. 
Met weemoed stonden wij in de winterse 
lentezon op zaterdag 14 februan '98 aan de 
abdijkerk van Vlierbeek bij mekaar. Fik l\/1er-
tens (° augustus 1904 - t l l februari 1998) 
gingen we samen begraven Rond Ida van
den Wyngaerden, zijn trouwe echtgenote, 
rond Erie en Llllane met de klein- en ach
terkleinkinderen praatten we verweesd over 
„die tijd van toen" 
Pastoor Ivo van Besien, die voorging in de 
uitvaart, belichtte pakkend de onmacht van 
de repressietijd, van het toenmalig ,,Arm 
Vlaanderen". 
Fik, 'n rasechte Leuvenaar, trok na zijn lager 
onderwijs naar de PTT als telegrambesteller. 
Daarna werd hij lader bij de NMBS en pro
moveerde er naar de telefonie idealistisch 
als hij was nam hij tot 1945 zijn verant
woordelijkheid op bij de Fabriekswacht. Na 
zijn terugkeer uit Duitsland verbleef hij tot 

1950 In de gevangenissen van Leuven en 
Beverlo... En Leuven mocht hij bIj zijn vrij
lating ,,nlet meer betreden". Fik had geen 
schrik om te werken In Antwerpen trok hij bij 
zijn voogd-schroothandelaar aan de slag en 
later nchtte hij met zijn schoonzoon een 
ketelrelnigingsbedrijf op. De grote haven-
staklng ontredderde dit ondernemen en zo 
keerde hij naar Leuven terug, iviet Ida hield hij 
tussen 1959 en april 1968 - midden Leuven 
Vlaams!- het ,,Wlt Paard" open Zijn Vlaams 
café aan de Wandelingenstraat was samen 
met de ,,Cristar' aan de Parijsstraat ons 
ontmoetingsoord Steeds werden we er 
gastvrij ontvangen. Ida en Fik waren met 
verbitterd Wel integendeel. Met blijdschap 
bleef hij de Vlaamse ontvoogdingsstrijd vol
gen Wij zijn dit echtpaar tot-en-met dank
baar 

Willy Kuijpers 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 27 f eb. DENDERMONDE: Hut-

sepotavond. in De Schuur, Torrestraat te 
Sint-Cillls-Dendermonde. Om 19u.50 ape
ritief. Om 20u. Hutsepot. Gastspreker: Pa-
trik Vankrunkelsven. Deelname: 350 fr. 
inschrijven bij dhr. en mevr. Peels, te). 
21.46.46. Org.: VU-Slnt-Gtllis/Dender-
monde. 

za. 28 feu. NEVELE: Cents ca
baret „Moereioere" treedt op in de ge
meentezaal te Hansbeke met,, Ester gien 
belet", om 20u. Deuren 19u. Toegang 250 
fr, w k 200 fr. Kaarten en reservatles bij 
AnnellesRoelens, rek. nr. 442-1515811-22 
met vermelding Moereloere, en aantal 
plaatsen. Org.: Vlaamse Kring Croot-Ne-
vele. 

Do. 5 maart SrNT-AMANDSBERC: 
Piet De Pauw over,,Ierse vrijheidsstrijders 
in de gevangenis". Tijdens de pauze voor 
iedere aanwezige een ,,Irish stew".om 
20u. in Sint-Elooi, Antwerpsesteenweg 
275, 9040 Sint-Amandsberg. Gratis toe
gang. Org.: Dr Jozef Goossenaertskring 
Sint-Amandsberg/Oostakker 

Vr. 6 maart CENT: Een ID meer of 
minder? Een discussie met Bert Anciaux. 
Van 15 tot 17u., Galgenberg 29, Cent 
(tram 21/22, halte Calgenberg/Papegaai-
straat). Ord.: KR m.m.v. Diogenes-werk-
groep van Graffiti vzw. 

WO. 11 maaart DEINZE: Lezing 
door Sven Catz over „Brussel anders be
keken". Om 20u. in de kelder van de 
Bibliotheek, Markt te Deinze. 

Za. 21 maart NEVELE: Lentefeest 
van VU-IMevele en Vlaamse Vriendenkring 
Groot-Nevele. Keuze uit: Koud vlees- en 
visbuffet (600 fr) of warme beenhesp 
(500 fr). Gastspreker is Nelly Maes. In
schrijven en info over de plaats van het 
gebeuren bij: Hugo Verhege (371.65.93, 
fax 371.45.64), Olaf Evrard (371,94,26), 
Johan van Houtte (371.61.10) of Michel 
Roelens (371.62.68, fax 371.46.06). 

Za. 28 maart NrNOVE: 22ste eet
festijn van VU-Ninove. Keuze uit biefstuk, 
kippefilet 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. 19 feb. ROESELARE: Rwanda-
debat m.m.v. Bert Anciaux (VU), Ludwig 
Caluwe (CVP), Patrick Hostekint (SP) en 
Guy Verhofstadt (VLD). Moderator: Paul 
Goossens (Knack). Om 20u. in zaal Park 
Rodenbach, Langebrugstraat 5. Org.: CSC 
Roeselare-Rumbeke. 

Do. 19 feb. TIELT: Joeri Samyn 
over,.Gebruik van biologische kruiden'. 
Om 20u. in keldertheater Malpertuis, Sint-
Michielstraat 7. Toegang 80 fr, abo's gra
tis. 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-Cullegem-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. ZEDELCEM: 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 f r Info en org. Jeugddienst Vlanajo 
Roeselare. 

WO. 25 feb. BRUGGE: Dhr Leupe 
over,.Muziek en wereldbeeld". Om 15u. 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. 

Do. 26 feb. IZECEM: Opening ten-
toonsteling „Drie Tsjechische grafici (Jiri 
Anderlè, Ladislav Kuklik en tomas Hriva-
nac) en Tsjechische Ex-iibriskunst". Om 
20u. in de Tentoonstellingszaal van het 
Izegemse stadhuis. Org.: VSVK. 

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. Inieg 35 fr, 3 voor 100fr vanaf 
18u. in café 't Boldershof, Harelbekestraat 
25. Ook op 1 maart van 10 tot 13u. Gratis 
tombola. Org.: VU-Vlaamse club Croot-
Zwevegem. 

Dl. 3 maart KORTRIJK: Geert 
Bourgeois over ,,Samenlevingscontrac
ten". Om 20u. in Trefcentrum West-Flan-
dria. Graaf Cwijde van Namenstraat 7. 
Gratis toegang. Org.: FVV-Kortrijk. 

Di. 3 maart IZECEM: Tsjechische 
muziek (Smetana, Dvorak en Janacek), Ie 
les, door Lic. Beatrijs Van Hulle, reeks 
,,Kunstzinnige Vorming", inschrijvingsbe
drag: 900fr voorde3 avonden (3/3,10/3 
en 17/3). Inschrijven bij VSVK-bestuurs-
leden. Org.: VSVK. 

Wo. 4 maart IZECEM: V-club voor 
kinderen. Circus. Van 13u.30totl6u. in De 
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Deel
name 100 fr Org.: Vlanajo. 

Do. 5 maart IZECEM: Prof. Jac
ques Claes en prof. Mark EIchardus in 
debat over het thema ,,Van waarheid en 
waarden". Om 20u. in de bar van de 
Stedelijke Academie voor Muziek en 
Woord, Kruisstraat 15. Org.: VSVK. 

Di. 10 maart IZECEM: Tsjechische 
muziek (Smetana, Dvorak en Janacek), 2e 
les, door Lic. Beatrijs Van Hulle, reeks 
,,Kunstzinnige Vorming", inschrijvingsbe
drag: 900fr voorde 3avonden (3/3,10/3 
en 17/3). Inschrijven bij VSVK-bestuurs-
leden. Org.: VSVK. 

WO. 11 maart ROESELARE: V-
Club voor kinderen. Smulfestijn. 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 I9u. in 
De Hertog van Arenberg, Moerestraat l . 
Deename: 420fr Gastspreker (om 20u.30) 
is Annemie Van de Casteele over de po
litieke actualiteit. Vooraf inschrijven bij N. 
Vandecasteele, 051/58.90.05. 

Di. 17 maart IZECEM: LUC van 
keirsbiick met een dia-namiddag ,,lmpres-
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sies doorheen de lens". Om 14u.30 in De 
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org:: 
WVC-lzegem. 

Dl. 17 maart IZECEM: Tsjechische 
muzieic (Smetana, Dvoral< en Janacek), 3e 
les, door Lic. Beatrijs Van Hulle, reeks 
,,Kunstzinnige Vorming". Inschrijvingsbe
drag; 900 f r voor de 3 avonden (3/3,10/3 
en 17/3). Inschrijven bij VSVK-bestuurs-
leden. Org.:VSVK. 

WO. 18 maart IZECEM: V club 
voor kinderen. Vlieger Van 13u.30 tot 
16u. in De Drie Gezellen, Mentenhoek
straat. Deelname 100 fr Org.: Vlanajo. 

Do. 19 maart BRUCCE: Mare Pla-
tel over ,,Het altaar van de politiek". Om 
15u. 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 IZEGEM: „Dieet, 
deel 2". Door diëtiste Véronique Leciuyse 
(NV Vandemoortele). Om 20u. in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat. Org. FVV-
tzegem. 

Dl. 24 maart KORTRIJK: Euro
pees regionaal beleid en Zuid-West-Vlaan-
deren. voordracht door prof. dr. wim Van-
haverbeke (Universiteit Maastricht). Om 
20u. in KB, Leiestraat 21. Inkom 300 fr, 
studenten 100 f r Org;: Hendrik Brugmans 
Kring Kortrijk. 

Wo. 25 maart ROESELARE: V-
Club voor kinderen. Paasgala. Van 13u.30 
tot 16u. in zaal 't Laag Plafond, Caai-
persstraat 2. Deelname 150 fr. 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 1 te Mo
lenbeek, inschrijven (350 fr) bij Marie-Lou 
Bracke (428.32.25). Jacob Bernaerts 
(248.53.97) of Hugo Van Hemelryck 
(269.03.73). 

vnj. 27 feb. HAACHT: Streekbie 
renavond. Vanaf 20u. in Zaal Breugels 
Gasthof, wespelaarsesteenweg 85. Gast
spreker: Jos Bex over „De VU en ID21". 
Org.: vu-Haacht. 

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

Dl. S maart ASSE: Jürgen Con-
standt over „De splitsing van de Sociale 
Zekerheid". Om 20u. in café 't Kummels-
hof, Stationstraat 27 te Asse. Org.: De 
Wekker 

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 18 tot 22u., zo. en ma. van 12 tot 22u. 
Keuze uit: Jumbo-mosselen, varkensge
braad, speciale schotel enz. 

zo. 15 maart TERVUREN: ste 
akfestijn van Vü-Duisburg-Moorsel-Tervu-
ren. Vanaf 12u. in zaal ,,De Engel" op de 
markt, rechtover kerkingang. Iedereen 
welkom. 

LIMBURG 

Dl. 3 maart HASSELT: Voor
drachtavond over de Vlaamse aanwezig
heid te Brussel door Sven Gatz. Om 19u.45 
in Cultureel Centrum, Kunstlaan 5. Toe
gang gratis. Org.: FVV-nationaal, 
09/223.38.83. 

Dl. 3 maart MAASEIK: Gespreks 
avond. Jaak Vandemeulebroucke over,,De 
Hormonenmaffia". Om 20u. in Café De 
Beurs (bovenzaal). Grote Markt te Maas
eik. Org.; DF-Maaseik i.s.m. VCLD. 

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: ce 
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 

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 fr, niet-leden 150 f r Org;: 
FVV-Kapeilen. Info: Christel (664.07.57). 

za. 21 feb. EDECEM: Kaartavond 
in het heem van de Blauwvoetgemeen-
schap. Fort 5 te Edegem. Om 20u. in
schrijven op voorhand bij Karel Degryse, 
449.82.12. Inrichters: VNSE. 

DO. 26 feb. EDECEM: Naar Ten
toonstelling Antarctica, info; Hilde De Wit 
(449.17.66). Org.; FVV-Edegem. 

za. 28 feb. LIER: Van der Hallen-
dag. l l u . : tentoonstelling over Ernst van 
der Hallen, toelichting door E.Verstraeten. 
16u. Grafhulde op het kerkhof met Ka-
telljne 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-
Berchemnaar,,Antonia", film met Willeke 
van Ammelrooy en Jan Decleir In Zaal RIX, 
CC Deurne. Info bij FVV-Berchem 
(03/321.73.60). 

Vr. 6 maart HOMBEEK: Arron
dissementen kwis van VU-Arr Mechelen. 
Om 20u. in Cultuurhuis Leliëndaal (Oud 
Gemeentehuis) te Hombeek. Ploegen van 
max. 5 per, 500 f r per ploeg, ter plaatse te 
betalen. Ruime rpijzentafel. inschrijven in 
het VU-secretariaat te Lier 03/480.84.85. 

ZO. 8 maart EDECEM: Pannen
koekenslag van VNS-Edegem. Koffie en 
pannekoeken naar believen voor 150 fr 
Vanaf 15u.30 in het heem van de Blauw-
voetgemeenschap, Fort 5 te Edegem. 

za. 14 maart EDECEM: 16de 
Volkszangavond ,,Kom zing met mij". Om 
20u. in zaal Elzenhof Kerkplein, Edegem-
Elsdonk. Presentatie: Wilfried Haesen. 
Zanganimatie: Gust Teugels. M.m.v. zang
koor Troebadoer en de Muziekers. Kaarten 
200 fr Org.: Culturele Kring, Blauwvoet-
gemeenschap, FVV en VNSE van Edegem. 

Zo. 15 maart MECHELEN: Jaar
lijks pannenkoekenfestijn van VU-Meche-
len. Vanaf I4u.30 in zaal Cecilia te Leest-
Dorp, Mechelen. 

za. 21 maart EDECEM: Kaart
avond in het heem van de Blauwvoet-
gemeenschap, Fort 5 te Edegem. Om 20u. 
Inschrijven op voorhand bij Karel Degryse, 
449.82.12. Inrichters: VNSE. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

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

POLITIEHERVORMINC 

Onder druk van de Franstaligen is de grootste 
structurele aanbeveling van de commissie-Du-
troux, een geïntegreerde politie, door de re-
gering-Dehaene onder tafel geveegd. Reeds in 
juli '97 namen de Franstalige commissieleden 
schaamteloos afstand van de besluiten die ze 
zelf mee onderschreven hadden. Voor de re
gering restte er enkel nog een partijpolitiek 
compromis, dat in zijn onvolkomenheid ook nog 
gevaariijk is. Dehaene heeft het mis als hij zegt 
dat er na de eerste fase in de politiehervorming 
een positieve dynamiek op gang zal komen. Het 
regeringsplan zal voortdurend weerstanden en 
spanningen oproepen. Een efficiënte politie-
structuur zoals de bevolking het wil, wordt niet 
gerealiseerd. 
Het plan voor de politiehervorming heeft zoals 
gewoonlijk ais belangrijkste verdienste dat er in 
de regering een consensus over bestaat. Alsof 
België een democratie is. De commissie-Dutroux 
opteerde voor een efficiënte, doch vanuit de
mocratisch oogpunt aanvaardbare politie; ge
ïntegreerd en tegelijk bestuuriijk en gerechtelijk 
gedecentraliseerd, gezagsafhankelijk, door het 
gerecht gestuurd en democratisch gecontro
leerd. Deze principes worden met het rege
ringsplan niet ingevuld. 
Gemeentepolitie en brigades van de rijkswacht 
moeten voor de VU geïntegreerd worden tot 
een werkzame en efficiënte eerstelijnspolitie. 
De aankondiging van vrijwillige samenwerkings
verbanden op lokaal niveau is slechts een pleis
ter op een houten been. De Franstaligen willen 
de hervorming niet, dus komt ze er niet. Het 
argument dat burgemeesters hun controle over 
de politie niet mogen veriiezen omdat dit anders 
de democratie in gevaar brengt, is een vals 
argument. De democratische controle moet 
juist veriegd worden naar de gemeenteraden en 
voor het federale niveau naar het pariement, 
rechtstreeks door gespecialiseerde commissie
leden. Het regeringsplan biedt geen waarbor
gen dat de onderiinge concurrentiestrijd tussen 
politie en rijkswacht hiermee beslecht is. De VU 

vreest dat een betere politiewerking en dienst-
veriening op lokaal niveau zullen uitblijven. De 
discussiepunten binnen de regering bewijzen 
juist dat de politiehervorming de kiemen in zich 
draagt om op lokaal niveau met nog meer 
conflicten en dysfuncties geconfronteerd te 
worden. 

EU-STEMRECHT 

Voor de VU blijft het standpunt van Dehaene, dat 
de Europese besluitvorming primeert op de 
grondwet, voor betwisting vatbaar België moet 
inderdaad de Europese richtlijn over het EU-
stemrecht naleven. Maar daarnaast blijft de 
vraag hoe men in België deze verplichting ju
ridisch interpreteert. Het kan niet zijn dat men 
aan de federale grondwet voorbijgaat om aan 
deze Europese verplichting te voldoen. Het 
Duitse Grondwettelijk Hof bijvoorbeeld is hier
over zeer duidelijk; de grondwet kan men niet 
zomaar opzijschuiven om een Europese richtlijn 
uit te voeren. Dit is een zeer gevaarlijk pre
cedent. Dehaene heeft lak aan een democra
tische tweederde meerderheid voor een nood
zakelijke grondwetswijziging en verheft zijn plat 
politiek pragmatisme tot 'grondwet'. 
Met het wetsontwerp over het toekennen van 
het stemrecht aan EU-onderdanen wordt eens 
te meer duidelijk dat de uitvoerende macht in 
Europa altijd 'carte blanche' kan spelen. Het doel 
heiligt de middelen. Belgische ministers kunnen 
zo in de Raad van ministers zelfs aansturen op 
Europese richtlijnen die bewust de grondwet 
omzeilen om welke politieke zaak dan ook te 
dienen. De VU wil, zoals in Groot-Brittannië en de 
Scandinavische landen, dat Belgische ministers, 
die besprekingen voeren op de Europese Raad 
van ministers, vooraf toestemming moeten krij
gen van het pariement vooraleer zij zich, na
mens België, ertoe verbinden om aan een Eu
ropese richtlijn te voldoen. Daarenboven bewijst 
dit gebeuren dat Vlaamse belangen (in concreto 
de vertegenwoordiging en de positie van de 
Vlamingen in Brussel en de randgemeenten) 
binnen de Europese structuren niet correct wor
den verwoord door de Belgische delegatie. Dit 
sterkt de VU in haar stelling dat Vlaanderen 
rechtstreeks moet deelnemen aan de Europese 
besluitvorming. 

VU-Partüraad verwerpt wetsontwerp 
stemrecht EU-onaeraanen 

De partijraad van de VU, zaterdag jl. 
bijeen onder voorzitterschap van Greet 
Claes, verzet zich met Idem tegen het 
wetsontwerp over het toekennen van 
stemrecht aan EU-onderdanen. Met dit 
wetsontwerp vraagt premier Dehaene 
aan het parlement om de grondwet te 
schenden, zogezegd omdat Europa dat 
stemrecht oplegt. 

Het jongste VU-congres stelt dat het 
verlenen van stemrecht aan vreemde
lingen - trouwens niet alleen aan EU-
onderdanen - strikt verbonden moet wor
den aan voorwaarden.Van migranten 
wordt een duidelijke integratiewil vereist 
(o.m. betalen van belastingen voor de 
Eurocraten, talenkennis, enz.). Er moeten 
ontegensprekelijk garanties voor de po
sitie van de Vlamingen in Brussel en de 
Vlaamse rand worden geëist. Een in
ternationale samenleving wordt niet op 
de rug van de eigen bevolking gebouwd. 
Premier Dehaene zegt dat de Europese 
besluitvorming primeert op de grondwet. 
De VU vindt dit standpunt voor be
twisting vatbaar en wil hierover een gron
dig debat. Deze zaak is zodanig belangrijk 
dat, ongeacht welke richdijn ook, een 
staat voorwaarden moet kunnen stellen 
om de gaafheid van zijn (taalgemeen
schap te vrijwaren. In andere materies die 
veel minder belangrijk zijn heeft België 

zich al ettelijke keren laten veroordelen 
door het Europees Hof van Justitie in 
Luxemburg. Doch deze keer loont het 
politiek de moeite om een veroordeling te 
riskeren omdat het over een fundamen
tele aangelegenheid gaat. 9 

lD2l-avonden in het 
Leuvense arrondissement 

De Volksunie van het arroncjissement Leuven nodigt 
alle belangstellenden uit om over ID21 en de rol die de 
VU daarin voor zichzelf ziet van gedachten te wis
selen. Toelichting wordt gebracht door Jos Bex, eerste 
schepen te Herent, arrondissmenteel VU-voorzltter 
en lid van het Partijbestuur van de VU. 

Haacht, vrijdag 27 februari om 20u. In Breugels 
Gasthof, Wespelaarsesteenweg 85 (streekbleravond) 

Diest, dinsdag 3 maart om 20u. in Café Lamme 
Goedzak, Grote Markt. 

Tienen, donderdag 12 maart om 20u. In Café Den 
Dries, Grote Markt. 

Zoutleeuw, vrijdag 13 maart om 20u. In Prov. 
Domein Het VInne, Ossenwegstraat 70. 

Landen, vrijdag 20 maart om 20u. in Café Argus, 
Populierenhof, Slachthuisplein. 
Dit Is een oproep tot en een uitnodiging aan Iedereen 
die zich maatschappelijk engageert en die verant
woordelijkheid wil opnemen. ID21 is een discussie 
waard. 
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Lunchgesprekketi 
„De tael Is ganscti 

het volk" 
Het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel biedt een reel<s lunch-
gesprel<l<en rond het tliema 
,,Taal" aan. 
Op donderdag 15 maart spreeict 
prof. em. Ceerts (KULeuven) 
over De nieuwe spelling. 
Op woensdag 11 maart zal prof. 
dr Taeldeman (RUGent) het 
hebben over De rol van het di
alect. 
Donderdag 19 maart licht voor
malig vu-volksvertegenwoor
diger André De Beul De Neder
landse Taalunie toe. 
De lunchgesprekken duren tel
kens van 12 tot 14u. en vinden 
plaats in de Erasmuszaal van het 
Algemeen VU-secretariaat op 
het Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. Belegde broodjes en 
drank zijn gratis beschikbaar 
Wie aan één of meerdere lunch
gesprekken wenst deel te 
nemen geeft een seintje aan 
Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel, t.a.v. Jan Brocatus, 
Omwentelingsstraat 13, 1000 
Brussel. Tel. 02/219.25.00, 
fax. 02/217.35.10. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

'•;;^mww^'-^y!mwi'^ümiüm^ww^^^'i'!-''' 

Kostuums 
naar maat 

HERENKLFDIN 

I Vèrmees 
,.. / S teenhouwersves t . 5 2 

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: Spliinx, VENIS, Porcelanosa, Gazzini, KOS
MOS, Rodal, FARO, Villeroy & Boch, enz... enz... 

D E REUS I N TEGELS 

Mllieukrant voor Vlaams-Brabant 
Enige tijd geleden verscineen tiet eerste 
nummer van liet driemaandelijks provinciaal 
Informatieblad over lokaal milieubeleid. Mi
lieukrant Is er de titel van, wordt op 6.000 
exemplaren gedrukt waarvan de meeste op 
naam worden verzonden aan geïnteresseer
den voor een gemeentelijk milieubeleid: mi
lieuschepenen, ambtenaren van groene en 
technische diensten, leden van milieuad
viesraden, vakbladen, groeperingen, enz... 
Toch biedt de uitgever ook de geïnteres
seerde burger een gratis abonnement aan, 
deze moet daar dan wel schriftelijk om ver
zoeken bij de redactie. 
Dat zo'n krant ongetwijfeld tot meer mi
lieubewustzijn kan bijdragen staat vast, wij 
juichen de uitgave dan ook toe, toch vragen 
wij ons af of zo'n drukwerken steeds volledig 
op kosten van de overheid verspreid moet 
worden. 
Dit eerste nummer van Milieukrant bevat de 
voorstelling van de Cnop-krant van Tienen. 
Gnop staat voor Gemeentelijk Natuuront
wikkelingsplan. Vervolgens legt een milieu
ambtenaar van Bierbeek uit hoe zijn ge
meente de waterzuivering aanpakt, meer 
bepaald voor geïsoleerde woningen waar
voor de aanleg van een riolering te duur 
uitvalt. Daar voorziet het gemeentebestuur 
de bouw van een door haar gefinancierd 
kleinschalig zuiveringssysteem dooreen riet
veld. Onder het motto 'klein, maar proper' Is 
dit een boeiend experiment dat op z'n deug
delijkheid moet gewaardeerd worden. 
Vervolgens komt EcoTeam ter sprake, een 
groepje van een tiental gezinnen dat samen 
aan een mliieuvriendelijk huishouden werkt. 

Dat doen de leden door na te gaan hoe ze 
kunnen besparen op verwarming, water, 
elektriciteit, afval en vervoer. Een gemeente 
kan daarbij helpen door de groep(en) bij te 
staan. Hoe dat in z'n werk gaat wordt uit
gelegd door een coördinator die voor heel 
Vlaanderen verantwoordelijk is 
(016/23.26.49). 
In Tienen bestaat een herstelwerkplaats voor 
afgedankte koelkasten, huiswasmachines en 
andere huishoudtoestellen, deze krijgen er 
een nieuw leven. Initiatief daartoe werd ge
nomen door het Kringloopcentrum Hage-
land dat langdurige werklozen tewerk stelt 
met steun van stad, OCMW en Sociaal Im
pulsfonds. Opgelapte toestellen vinden een 
koper in kringloopwinkels van Tienen en Aar
schot. 
Deze eerste provinciale milieukrant bevat 
verder tal van plaatselijke groene nieuwtjes, 
ook de lijst van alle milieuambtenaren die de 
gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en 
haar intercommunales rijk zijn. 
Mllieukrant kan een nuttig Instrument wor
den in een provincie waar industrie en mi
lieuzorg elkaar raken, in positieve maar ook in 
negatieve zin. 

(mvi) 

c» Mllieukrant Is een arlemaandell/kse 
uitgave van de provincie Vlaams-
Brabant en ae Intercommunales 
Interleuven en Havllana en ico, 
het intergemeentelUk Opbouwwerk 
Leuven, info: iCO-Leuven. Brouwers
straat 6 te 3000 Leuven 
(016/29.85.47). 

EUROPEAN BUSINESS ^ ^ 

SERVICES C.VOHA 

SUBSIDIEBUREAU E.B.S. 
specialisten alle soorten subsidies op Vlaams en Europees vlak.. 

voor bedrijven, organisaties, gemeenten, provincies... 
Geen resultaat geen betaling. Vrijblijvend folder en info. 

A Scheurenmanspark 13 Tel. 050/82.52.02 of 015/61.21.21 of 0477/370379 
8210 Loppem Fax: 050/82.52.02 
Zaakvoerder: Email: ebs@unicall.be httpy/uc2.unicall.be/ebs 
G. Vanoverschelde 

i'^iPÓ' 

^^ii^iiA^7€t/ /Ó" 

. ^ ^Sf/4g Jjg 4Ó-

Afhalen van palinggerechten mogelijk 

Openingsuren: van maandag tot en met donderdag: 
12 uur tot 14.30 uur - 18 uur tot 21.30 uur 
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O M S L A G V E R H A A L 

DE W i m WAS VAN DE COMMISSIE 
De Witte Mars van zondag haalde tien
duizenden betogers naar Bmssel: alles
zins meer dan verwacht Inmiddels 
leverde het verslag van de Commissie-
Dutroux over de hoge bescherming die 
Mare Dutroux en Michel NLhoul zouden 
genoten hebben weinig opzienbarend 
nieuws op. Wie is schuldig aan de te hoge verwachtingen die in de 
commissie werden gesteld? Hoe en door wie werden die verwach
tingen in stand gehouden? En welke conflicten werden er binnen 
de commissie uitgevochten? Een gesprek met Renaat Landuyt, de 
verslaggever van de Commissie-Dutroux. 

A F F A I R E S 

HET DOSSIER IS BELASTEND 
De betrokkenen in de Agusta- en Dassault-affaires kre
gen de afgelopen dagen het dossier bezorgd Dat bevat 
voor een aantal onder hen nogal wat belastend materiaal. 
Daardoor dreigt Willy Qaes straks op het poces in 
nauwe schoentjes te geraken. 
En wat deed toenmalig justitieminister Melchior 
Wathelet op 30 januari 1995 in Zurich? Een vraag die 
opnieuw de schijnweiper richt op de PSC. Agusta en 
Dassault een onthullend verhaal. 

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

STEDENBOUW 
'Tk wil de arbeiders weghalen uit hun ellendige 
woon- en werkomstandigheden in de snel groeiende 
en door vervoiiling en oveibevoUang onleefbare steden. 
Het proletariaat heeft net zo goed als de andere buigers 
rccht op een kwaliteitsvolle werkomgeving." Die 
ambitie (van Ebenezer Howard) dateert van het begin 
van de eeuw, toen urbanisten droomden van een andere 
stad Hoe verging het de tuinstad van Howard en de 
industriestad van Tony Gamier? En op welke manier 
inspireerden ze de Zwitserse Fransman Le Corixisier? 
Stedenbouwkunde in de twintigste eeuw: de achter
gronden. 

WEEKEND KNACK: HOE GEK IS JACK NICHOLSON 4- PLEIDOOI VOOR VRIENDSCHAPSLIEFDE 
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Weinig schrijvers in het Nederlandse taalgebied zullen zo vaak 

herdrukt en zo veelgelezen zijn als Simon Carmiggelt. Het verhaal 

is bekend: als jonge journalist bij Vooruit, de Haagse editie van 

Het Volk kreeg Carmiggelt de gelegenheid om de rubriek 'Klei

nigheden' over te nemen. Al snel bleek voor zowel Carmiggelt, die 

later bij het parool onder de hoofding 'Kronkel' ging, als voor het 

lezerspubliek dat zijn stukjes meer waren dan bladvulsel. Gaan

deweg werd hij meer populair en een aantal van zijn stukjes 

haalden bij de Vara het kleine scherm. Van Carmiggelt wordt 

gezegd dat hij ten volle aantoonde dat ook in een vluchtig medium 

als de krant 'literatuur geschreven kon worden. 

Omdat het werk deel is gaan uitmaken van de Nederlandse 

literatuurgeschiedenis is men, tien jaar na diens overlijden, bij De 

KRONKELS 

Arbeiderspers begonnen met de heruitgave van het complete, 

originele oeuvre van Simon Carmiggelt. Met tracht dat zoveel 

mogelijk chronologisch te doen. Nadat eerder al de bundels 

'Honderd dwaasheden' en 'Allemaal onzin' werden uitgebracht, 

verschenen in het najaar ook de dubbeluitgaven Tussen mal en 

dwaas'-'Klein beginnen', respectievelijk uit 1949-19SO en 'Louter 

leugens'-'Poespas', respectievelijk uit 1951-1952. Waarbij we erop 

wijzen dat de werkjes mooi uitgegeven zijn, in een harde kaft met 

stofwikkel. 

Is deze 'ouwe koek' nog wel te lezen f Het antwoord is zonder 

meer: ja! Tenminste indien u er als lezer niet om maalt dat 

sommige 'toestanden' echt wel op maat van hun tijd geschreven 

waren. 

Carmiggelt wist het alledaagse te verheffen tot iets uitzonderlijks, 

waarvan je als lezer meestal echt ging houden. Wij herinneren ons 

niet ooit één echt gemeen stukje van hem gelezen te hebben. 

Mogelijk is ook dat één van 's mans succesfactoren. Wat er ook van 

zij: Carmiggelt is terug. U weet wel: die goede oude! 

c» Tussen mal en dwaas - Klein beginnen & Louter Leugens -

Poespas. Simon Carmiggelt. Uitg. De Arbeiderspers - Am

sterdam. 1997. Resp. 216 & 280 blz., 699 fr. per deel. 

• MUZIEK ^ 

Vorig jaar werd vanuit de Voiicsmu-
ziekgilde te Gooik en het Folkfestival 
van Dranouter de oproep verspreid 
waarbij alle Vlaamse volksmuziekgroe
pen werd gevraagd een bandje in te 
sturen met het meest representatieve 
liedje uit hun repertoire. Mits een kleine 
deelname in de onkosten kregen ze de 
kans op het straalplaatje te prijken. Dit is 
nu uit, verpakt in een zeer originele en 
smaakvolle uitklapbare hoes, met niet 
minder dan zesendertig nummers, ge
speeld en gezongen door evenveel groe
pen. De eerste oplage, 2.000 exem
plaren, is reeds uitgeput, zodat een 
nieuwe (1.000 exemplaren) werd ge
perst. 

De groep Alverweeghe zet sfeervol in 
met het nummer dat sterk doet denken 
aan het ritmische balladewerk die de 
Nederlandse groep Fungus halfweg ze
ventig als Fairport-epigoon naar voren 
bracht. Na een zeer traditioneel Schoon 

lief van Ambrozijn en het Driekonings-

lieke van Arjaun volgt een keuze in
strumentaal werk van ondermeer Ashels, 
Bert (Van Reeth) en het eerbiedwaardige 
Brabants Volksorkest, Carrosserie 
d'Amour en het Duo Retro, akkorde-
onmuziek van Erik Wille en ook Fluxus, 
gevolgd door een „live" opname van 
Hauman en de Moeite die op de planken 
zeker de moeite waard zijn! En dan 
komen de jannen; Jan en Alleman en Jan 
Smet, en vervolgens de grote K's: Kadril, 
Kastaar, Klakkebusse, 't Kliekske en De 
Kleine Compagnie. 

Het meisjestrio Laïs is de welkome ver
rassing die het eerste ceedeetje mooi 
afsluit. 

Het tweede zilveren schijfje bevat nog
maals zeventien al dan niet bekende 
namen, vanaf Malou tot en met groep 
Zjamoel. Hier zijn de bhkvangers: Paul 
Rans (ex-Rum), de Stoopkens, Rosita & 
Herman Dewit, Sinksenbruid (de volks
muziekgroep van Jan Huyghe uit Oost-
duinkerke),'Trammelant en Wannes van 
de Velde. 

Verder vooral traditioneel instrumen
taal, tussendoor gezongen melodietjes 
en eigen composities. Een ontdekking is 
de Veske Voljeir uit Ninove, in de stijl 
van de Vilvoordse Zakdoek (spijtig ge
noeg niet op deze plaat) en groep Water 
en Wijn met pittige meerstemmige sa
menzang. 

Interessant klinken De Muziekers, Mi
chel Terlinck, de reeds gevestigden 
0'Djavel en Polka Galop en de minder 
bekenden La Poubelle uit Heule, Twal-
seree uit Schoten en de groep Vogel uit 
Asse. 

Flemish Folk Music heeft de bedoeling 
de Vlaamse volksmuziek in het bui
tenland bekend te maken (vandaar ook 
de Engelstalige titel en informatie) bevat 

Flemish Folk Music 

't Kliekske is weer paraat 

verder een 74 bladzijden dik boekje, 
waarin naast de gegevens over elke mee
zingende groep ook een lijst zit van een 
honderdtal andere groepen (met adres), 
verenigingen, weekbladen, instrumen
tenbouwers, data van folkfestivals en 
adressen van folkcafé s en -musea. Ook 
de initatiefnemers Dranouter, de Volks-
muziekgilde en de Volksmuziekfederatie 
stellen zich voor. 

Als u het ons vraagt: dit is een „must" 
voor elke discotheek, voor de kenner, 
voor de muzikant, en zeker voor de 
inrichter van feesten en manifestaties 
waar volksmuziek op z'n plaats is. Mu
zikale vrienden in het buitenland of 
uitgeweken Vlamingen zullen deze Fle

mish Folk Music graag beluisteren! 

Sergius 

c» Flemish Folk Music 1997. Dubbel 

CD met inlegboekje 899 fr. (+ 60 fr. 

port). Uitg. Volksmuziekgilde, 

Dorpsstraat 67 te 1755 Gooik 

(02/532.28.38) Rek. 001-1058124-

27. 11 

Klassiek en toch ongewoon 
Voorspells de titel van een ongewone gids 
die Bart Eecl<lnout schreef voor Inet aan
leggen van een klassiei<e CD-coliectie 
Voorspel houdt ool< prikkeling in En die 
kwam bij de auteur van het orgelspel van 
zijn vader, het zingen bij het knapenkoor 
in de Gentse Sint-Baafskathedraal en de 
jongensachtige zoektoch naar de eerste 
LR Uitgangspunt van de schrijver is het 
gezonde motto: weg met het jargon. Een 
ander boek dus, met andere vragen en 
een andere benadering, 
ik denk aan het uitzoemen op boeiende 
mensen via vraaggesprekken zoals met 
Jos Van Immerseel over zijn collectie in
strumenten, met de Nederlandse dirigent 
Bernard Haitink over de morele kracht van 
iviahlers muziek, en met de Amerikaanse 
bariton Thomas Hampson over het over
brengen van de muzikale boodschap, Uit
zoemen ook op de mens achter de di
rigent. 
Zoals het portret van de legendariche 
Beethovendirigent Wilhelm Furtwangler, 
naïef en argeloos tegenover het nazisme, 
spontaan en onvoorspelbaar in zijn in
terpretaties die voor hem telkens een 
unicum moesten zijn. Van Nikolaus Har-
noncourt als teken van tegenspraak die 
met de woorden van Luther zei: „Hier sta 
Ik en kan niet anders". En van Valeri 
Gergiev die als bezeten de wereld van de 
Russische opera verkent en openstelt. 
Uitzoemen tenslotte op beroemde so
listen zoals Heinrich Schif en Yo Yo Ma, een 
muzikale vredesboodschap brengend. 

vergelijkbaar met die van hun instrument, 
de cello, tussen het puin van Sarajevo. Op 
het aandeel van de piano van Gerald 
Moore in de voorbeeldvertolking van 
Schuberts liederen door Dietrich Fischer-
Dieskau. Op de eigenzinnigheid en het 
temperament van de Argentijnse pianiste 
Martha Argench En op de reus Svjatoslav 
Richter, even goed thuis In de subtiliteit 
van Mozart als in de hoekigheid van Pro
kofiev, een tovenaar die voor een recital 
plots in de kleine zaal van een nietig dorp 
opduikt om even onverwacht uit het ru
moer rond het grote podium naar het 
platteland te verdwijnen. 
Voorspel is een ludieke en originele be
nadering van een materie die veel mensen 
afschrikt.Het laat de leek begrijpen en de 
kenner anders kijken. 

NEDERLANDSE MUZIEK: 
BESTAAT DIE? 

Vraag een Vlaming om voor de vuist de 
namen van drie Nederlandse componis
ten te citeren. Het zal wellicht niet lukken. 
En andersom evenmin. 
Het Honderd Componistenboek (Neder
landse muziek van Aibicastro tot Zweers) 
kan dit euvel verhelpen. Een aantal spe
cialisten heeft namelijk vier eeuwen Ne
derlandse muziek in kaart gebracht. Ook 
hier geen droge opsomming van feiten en 
data maar anekdotes die prikkelen om 
verder te lezen. Of we Pieter van Anrooy 
kennen? Natuuriijk, maar alleen door zijn 
Piet Hein Rhapsodie met de bekende va-

naties op de Zilvervloot. En Jakob van 
Eyck? Is dat niet de man van de klank
nabootsing in zijn stukjes voor blokfluit 
onder de poëtische noemer „Der Fluyten 
Lusthof"? Maar ook JansPieterszoon 
Sweelinck is ons bekend, een tijdgenoot 
van Schütz, die zo'n mooie orgelvariatles 
schreef op het thema Meinjunges Leben 
hat ein End. En Peter Schat, roemrucht 
om zijn politieke standpunten maar ook 
pionier in zijn streven naar een complex 
huwelijk tussen verschillende kunstdisci
plines. En Wilhelm van Wassenaer, her
ontdekt toen bleek dat en aantal concerti 
armonici die aan Pergolesi werden toe
geschreven eigenlijk van zijn hand waren. 
Maar dit zijn brokken en flarden van her
inneringen die aanleiding geven tot vage 
contouren. Er is immers meer te ont
dekken in de Nederiandse muziekwereld. 
Daar staan meer bomen in het bos en met 
rijker kleuren. 

Het Honderd Componistenboek bevat 
een schat aan gegevens over leven, le
venswerk en discografie van bekende en 
minder bekende Nederiandse toondich-
ters, 

(wdb) 

o» voorspel, aas voor een klassieke 
CD'Collectle. Bart Eeckhout. uitg. 
Atlas. Amsterdam/Antwerpen. 
271 blz.. -h CD, 800 fr. 

o» Het Honaera Componistenboek. 
Neaerlanase Muziek, uitg. Cott-
mer. Haarlem. 397blz.. i.ioofr 
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I s televisie een bedreiging of een heil voor deze 

samenleving? En wat met b.v. Internet f Frans 

Aerts, docent kunstfilosofie en media-ethiek, 

beloofde ons antwoorden te geven. 

Frans Aerts: 

„Door vele 

critici wordt 

TV ervaren ais 

een factor 

van 

fundamentele 

banalisering." 

12 

„Het is een gouden tijd voor ethici. Nooit 

was de nood zo groot aan antwoorden op 

de vragen van een samenleving die op zoek 

is naar steunpunten en een houvast om 

haar eigen werking te verklaren en te 

legitimeren." Zo opent Frans Aerts zijn 
boekje 'De triomf van de misleiding. Over 
moraal, media en cultuur'. En enkele 
bladzijden verder, nog steeds in zijn eigen 
'Woord vooraf': „De vraag blijft overeind: 

hoe kan je een ethische houding ont

wikkelen tegenover die evolutie van media 

en cultuur, waarbij technologische ver

nieuwingen, stijlen en trends zo snel ver

anderen dat ze als het ware over elkaar 

struikelend" Een goed verstaander heeft 
niet meer nodig: Aerts beschouwt zichzelf 
als een noodzakelijk ethicus, zal 'De vraag' 
beantwoorden en de samenleving daarna 
met een stevig houvast achterlaten. Hoeft 
het gezegd dat wij de lectuur van deze 

uitgave - een verzameling van vrije tri
bunes, losse bijdragen en niet-eerder ge
publiceerd materiaal - met enig voor
behoud aanvatten? 

BANALISERING? 

De auteur laat weinig twijfel bestaan over 

het gewicht dat hij toekent aan het me

dium TV: „Wellicht heeft geen enkele 

technologische verandering de menselijke 

nen in de intimiteit van de huiskamer en in 

dat proces zou de ernst van het gebeuren 

helemaal verloren gaan." Aerts verwijst 
daarbij o.m. naar de beslissing om het 
proces tegen Claus Barbie in Frankrijk niet 
rechtstreeks uit te zenden. Het argument 
van Aerts om zoiets niet te doen is dat TV 
de zaken uit zijn verband rukt en de 
individuele kijker het gevoel geeft rechter 
te kunnen zijn. Dat noemt hij democratie 
op haar smalst „die ongeïnstitutionali

seerde toelating om, ongehinderd door 

enige kennis van zaken, meningen te lozen 

over aangelegenheiden, op voet van ge

lijkheid met lieden die zich een heel leven 

Triomf van misleiding 
wereld zo ingrijpend veranderd als de uit

vinding en de verspreiding van de te

levisie." Het wiel? De stoommachine? De 
gloeilamp? En iets verder: „Door vele 

critici wordt televisie ervaren als een factor 

van fundamentele banalisering. Het 

scherm brengt het menselijke drama bin-

Zoals Frans Aerts (zie hierboven) beloofde 
ons met een icritiscin oog door de wondere 
wereid van de media te begeleiden, zo ver-
spral< Herbert Blankesteijn ons uit te weiden 
over de 'iVlytinen van tiet computertijdperi<'. 
Hij weet daarbij een aantal voorbeelden te 
geven die 'uit het leven gegrepen zijn'. Over 
b.v. de 'successen' van de spraal<technologle 
via de computer, in (politiek) Vlaanderen de 
jongste maanden toch zowat bestempeld als 
het summum van Vlaams kunnen. Blankes
teijn reageert daarop met enkele vragen en 
voorbeelden die het hoera-geroep enigszins 
afzwakken. Zoals 'is het omdat Iets technisch 
mogelijkls dat het ook algemeen gebruikt zal 
worden?' De kans is groot van niet. Omdat 
techniek geld kost en niet altijd even handig 
is. Een kantoor of een klaslokaal waarin ie
dereen commando's zit te geven aan de PC: 
het zou nogal een kermis worden ... 
,, Conclusie: de computer heeft, evenmin als 
de televisie, Iets essentieels aan de samen
leving veranderd, "lezen we ergens. Niet dat 
Blankesteijn niet van zijn PC houdt: je kan er 
zelfs leuke en handige dingen mee doen. 
Maarde vele voordelen en mogelijkheden die 
het ding worden toegedicht moeten toch 
genuanceerd worden. Zo wordt algemeen 
aangenomen dat het 'niet slecht Is dat kin
deren in het ondenwijs computertes krijgen'. 
„Een betere reden dan een vaag 'Jong ge
leerd, oud gedaan' Is niet te geven. (...) Het 
pijnlijke Is dat zIJ die nu beslissen over com
putergebruik In het onderwijs zelf al op 
leeftijd zijn. ZIJ denken over de PC als over 
een mythische machine, bedreiging en red-

Een mythe? 
ding tegelijkertijd (...)". En nog: kinderen van 
10 die vaardigheden leren van computers 
van dit moment, zullen over enkele jaren 
toch weer geconfronteerd worden met nieu
wigheden. 'Als scholen zo nodig PC's moeten 
hebben, dan mogen dat ook afdankertjes 
zijn', is het besluit. En wat met het gegeven 
dat kinderen toch zoveel sneller overweg 
kunnen met de computer en daarom wor
den bestempeld als 'geniaal' of 'op zijn leef
tijd vooruit'. „De mythe van de virtuoze 
computerkindjes Is ontstaan doordatje met 
zulke simpele kunstjes al gauw Indruk maakt 
op volwassenen, zeker als die zelf van com
puters geen benul hebben." besluit de au
teur. 

Blankesteijn gaat ook in op het Internet, een 
'hype'. Zo vraagt hij zich af of een Inter
netgebruiker - 'die gewoon is alles gratis te 
krijgen' - plots zou gaan betalen voor digitaal 
nieuws. Hij zou waarschijnlijk gewoon over
stappen naar een andere, gratis digitale 
krant, desnoods in het buitenland. Waarmee 
alweer een mythe - die van het verdwijnen 
van de papieren krant - uit de wereld is 
geholpen. Blankesteijns werkje zal geen dure 
prijzen winnen, maar heeft ons toch enkele 
aangename uren bezorgd omdat het met 
een vrolijke knipoog wat tegengas geeft aan 
de mensen die alleen in 'Giga'- en 'Cyber'-
termen kunnen spreken. 

(gv) 
o» Mythen van het computertUtiperk. 

Herbert Blankesteijn. Ultg. Meuien-
hoff-Amsteraam. 1997,174 blz.. 298 
fr. 

met het onderwerp hebben vertrouwd ge

maakt." WeUicht zonder het zelf te willen 
geeft hij onmiddellijk een oplossing: 
„Daar voel je ook de noodzaak van goede, 

duidende journalistiek: om het beeld terug 

in zijn context te plaatsen, het te situeren in 

de geschiedenis, in zijn sociale betekenis." 

Was dit overwogen gebeurd dan hadden 
de processen dus toch rechtstreeks kunnen 
gaan. Deze eerste tekst is overigens in zijn 
geheel te vrijblijvend, te weinig verrassend. 
TV met alle zonden Israels overladen is 
niet nieuw. Je kan bovendien de vraag 
stellen of het leven zonder de buis kwa
litatief gezien zoveel beter was. Las toen 
iedereen in zijn vrije uren het verzameld 
werk van Kafka? Ging toen iedereen ie
dere week naar de opera? 

KLASSIEK 

Een tweede bijdrage - over de openbare 
omroep - is minder omstreden. Op de 
klassieke vragen 'Moet een openbare om
roep zo nodig spelletjes brengen die ook al 
op de commerciële stations te vinden zijn ?' 
en 'Moet de VRT vooral hoge kijkcijfers 
halen?' geeft Aerts de klassieke, ontken
nende antwoorden. In een volgende tekst 
is hij dan weer bezorgd over de on
begrensde mogelijkheden die beeldma
nipulatie kent. In het zog daarvan pleit hij 
voor een onderwijs dat zijn leerlingen 
inwijdt in de beeldcultuur. Hij vraagt zich 
af hoe mensen eenheid brengen in al die 
informatie, duiding, publiciteit en fictie en 
geeft daarbij opnieuw een antwoord dat 
o.i. opgaat voor de hele aangekaarte pro
blematiek: „{...) al hangt het welslagen 

nauw samen met het persoonlijke ont

wikkelingsniveau." Aerts gaat voorts ook 
kortstondig in op de sensatiepers: ,Jds er 

al een gevaar uitgaat van deze bijna pa

thologische pers, dan situeert die zich in de 

besmetting die ze uitstraalt" luidt zijn 
eindoordeel. Daarmee doelt hij op het 
gegeven dat ook 'serieuze kranten' de stijl 
van de - lucratieve - roddelpers over
nemen. 

In een iets langere bijdrage 'Het doem
denken voorbij' bewandelt Aerts plots 
andere paden. Was b.v. TV aan het begin 
van het boek slechts goed om het hoog
staande, het echte te trivialiseren, nu plots 
blijkt dat er ook TV-programma's, re
clamespots, ... zijn die het waard waren 
gemaakt te worden. Aerts verzet zich in dit 
stukje tegen zowel de verstarring van de 
'cultuurdeskundigen' als tegen de platte 
popularisering van echte kunst. Die laatste 
omschrijft hij overigens als iets dat blijft 
verbazen, hoe oud ze ook is. Talentrijke 
mensen die zich dan weer te buiten gaan 
aan 'banaliteit' beladen zich dan weer met 
een grote schuld. Interessant, maar weinig 
uitgediept. 

BELOFTE MAAKT... 

Veel minder interessant is wat volgt, iets 
minder dan de helft van het boek. Daarbij 
o.m. drie bijdragen over de bouwwoede, 
justitie en het streven naar meer Vlaamse 
autonomie. Tenzij ze begrepen moeten 
worden als de 'situering in een breed 
cultureel kader' van de achterflap, hebben 
ze niets te maken met het ons beloofde 
onderwerp. Mede daarom ook dat we niet 
verder in zullen gaan op de idee van 
'opnieuw meer België', weinig genuan
ceerd verwoord in de bijdrage 'De micro
kosmos van de minister-president'. De
zelfde kritiek geldt in belangrijke mate ook 
voor het stukje over 'Une paix royale', het 
boek van Pierre Mertens, dat in de ban 
geslagen werd door de Parijse rechtbank 
omdat het kwetsend zou zijn voor het 
vorstenhuis van België. 
Dat Aerts een punt heeft wanneer hij stelt 
dat juristen zich best niet te veel met kunst 
gaan inlaten, ontkermen we daarbij ove
rigens niet. Zoals ook media-ethici zich 
best verre houden van staatshervorming 
...Twee afsluitende bijdragen over het on
derwijs kaderen opnieuw niet in wat ons 
beloofd werd. 

Dat maakt dat 'De triomf van de mis
leiding' overkomt als een niet-gecoör-
dineerd samenraapsel van een aantal losse 
ideeën. In sommige gevallen zo los - lees: 
weinig onderbouwd - dat ze wel erg 
vluchtig en banaal worden, juist datgene 
waar Aerts toch tegen tekeer gaat. We 
hadden na lectuur niet de idee dat we onze 
tijd verschrikkelijk veel beter hadden kun
nen besteden, maar zouden toch wel eens 
van gedachten willen wisselen met de man 
of vrouw die de flaptekst samenstelde. 
Want als de titel slaat op de korte inhoud 
achteraan, dan is het zonder twijfel een 
genie... 

(gv) 

c» De triomf van de misleiding. Over 

moraal, media en cultuur. Frans Aerts. 

Uitg. Van Halewyck - Leuven, 1997, 

110 blz., 398 fr. 
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SATERPAC 

AHASVERUS 
„Weer dode tijdens rally", 

las Ahasvenis 

Francorchamps de bataille 

Zetduivel: 
Mazengevangenis? 

© 
Clinton: „Ten oorlog!" 
Dehaene: „Daarvoor moet ge bij 
Tom Lanoye zijn..." 

© 

Zetduivel: 

Roomslagtaart 

© 

Wat doen dolle koeien? 
Varkens pesten! 

Hense bevolking naar 

Hof vanKassei-tie? 

© 

Annan of de Kofi 
bij Sadam? 

© 
Amerikanen spelen weer 
Golf 

© 
Tot op het PNPbot 

© 
Sharon Stone des aanstoots 

^ V L A A M S P L A K B O E K ^ 

Te Eisene werd op 3 april 1898 uit 
Vlaamse ouders Adhemar Martens ge
boren, hij overleed in 1962 te Schaarbeek 
als Michel de Ghelderode. Dit pseudo-
adellijke pseudoniem werd in 1930, na 
een verzoek bij het ministerie van Justitie, 
de famihenaam van een groot dramaturg 
en schrijver. Franstalig, maar Vlaams in 
hart en nieren. 

Aanvankelijk schromelijk onderschat in 
Franstalige literaire middens voelde de 
Ghelderode zich miskend, maar vanaf de 
jaren dertig werd hij een levende literaire 
mythe. Vooral dankzij het Vlaamse Volks
toneel dat al vroeg toneelstukken van 
hem {Barrabas,l929 en Pantagleize,193()) 

liet opvoeren, alom in den lande, soms in 
open lucht maar steeds met groot succes. 
Telkens met Renaat Verheyen als acteur 
en in een regie van Johan de Meester. 

FLICKLACFLORIUM 

Van 1950 tot 1957 gaf een Frans uit
gevershuis in vijf dikke boekdelen de 
meeste van zijn theaterstukken uit. Van 
Hop Signer! tot Piet Bouteille, elk deel 
telkens met meer dan 300 bladzijden 
wonderlijke theaterteksten. Een zevende 
en laatste deel verscheen in het jaar 
1982. 

Verleden jaar pakte de Brusselse uitgeverij 
Le Cri met de zeer curieuze roman van 
Michel de Ghelderode uit, deze was nog 
niet eerder in boekvorm verschenen: 
Lbomme a la moustache d'or. Deze ro
man uit 1931 werd opgedragen aan de nu 
haast geheel vergeten dichter Marcel Wy-
seur (Komen 1886-Brugge 1950) die de 
betovering van Brugge in ronkende 
Franse verzen bezong. In dat wonderlijke 
boek werd ook de toespraak gepubliceerd 
die de Ghelderode op 5 april 1932 in het 
Paleis voor Schone Kunsten hield: Visages 

et pay sages de la Flandre maritime. Vooral 
deze geestige en kleurrijke tekst van 32 
bedrukte bladzijden biedt een mooie syn
these van het toch unieke wereldbeeld dat 
de macabare dramaturg er op nahield. 
Toch steunt deze roman in tegenstelling 
tot boeken als La Flandre est un songe 

(1953) en Les Entretiens d'Ostende 

(1956) veelal op realistische gegevens. De 
lezer ontmoet er in beide teksten (de 
roman en de toespraak) de meest kleur
rijke figuren zoals: Johannes Ockegem, 
Sir Edward Jones, Baekelandt, Flicflac-

florium, Bloemardinne, markies de Spi-
nola. Oscar Wilde, Lucas Cranach, Jan 
van Ruysbroeck, James Ensor, Rimbaud, 
Farnese, Paul Spaak, Henri Vandeputte, 
René Verboom en vele andere figuren die 
en passant weer tot leven komen en die 
ook dankzij de vele voetnoten vanonder 
het stof worden gehaald. De lectuur van 
deze toespraak - een ode aan een my
thisch, maar ook een zeer reëel West-
Vlaanderen - illustreert de fascinatie van 

Michel de Ghelderode: 
raadsel en mythe 

de Ghelderode voor de geschiedenis 
(vooral van de Zuidelijke Nederlanden in 
de 16de eeuw), de mystiek (ook de bi
zarre) en de schilderkunst (van Bosch tot 
Ensor). De auteur geeft bijwijlen spot of 
ongezouten humor ten beste, afkomstig 
van een zekere .... Michel de la Gueule 
d'Hérode... 

POÉTE MAUDIT 

Er zijn tal van redenen om als Bruggeling 
die in Schaarbeek woont in de ban van de 
Ghelderode te geraken. Mijn moeder 
acteerde in het Vlaamse Volkstoneel naast 
en samen met Renaat Verheyen en de 
West-Vlaamse voordrachtkunstenaar An
ton Van der Plaetse. Als Schaarbekenaar 
van Brugse afkomst werk ik op de ver
dieping van het Schaarbeekse gemeen
tehuis waar de Ghelderode vanaf 1923 
tot aan WO II als archivaris was aan
gesteld. Meer en meer raak ik geob
sedeerd door deze Vlaamse schrijver die 
evenals Maeterlinck, Verhaeren en Ge
orges Eekhoud de Franse taal met verve 
hanteerde en in 1962, zijn stervensjaar. 

Michel de Ctielderode, tiet zou 
passend zijn mocht ooic Vlaanderen 

hem herdenken... 

zelfs in de running was voor de No
belprijs. En dat voor een poète maudit... 

Want dat is de Ghelderode zijn hele leven 
gebleven. Spijts zijn successen in Parijs, 
Praag, Hamburg, Oostende, Poznan, 
New York, Bologna en Brussel waar zijn 

toneelstukken werden geënsceneerd en 
na afloop op ware ovaties werden ont
haald. 

Wie de fascinerende wereld van Michel 
de Ghelderode beter wil leren kennen, 
kan nog tot 21 februari in de Museumzaal 
van het Schaarbeekse Gemeentehuis (Co-
lignonplein) de tentoonstelling Michel de 

Ghelderode. Une fugue picturale bezoe
ken. Tot onze aangename verrassmg han
gen er ook twee schilderijen van Rachel 

Baes, levensvensgezellin van Joris van 

Severen en auteur van het zeldzaam ge
worden boek/ons van Severen. Une dme. 

Het boek dateert uit 1963, werd nooit 
herdrukt en is daarom zeer gezocht. 
Het zou passend zijn mocht ook de KVS 
in dit de Ghelderode-jaar een stuk van de 
meester programmeren en m een sobere 
regie, door goede (geen bombastisch 
schreeuwende) acteiu"s laten opvoeren. 
Maar dat is dan weer een ander verhaal. 

Hendrik Carette 
c» EHomme a la moustache d'or. Michel 

de Ghelderode. Uitg. Le Cri, Brussel, 

1997,183 bh., ISOfr., indereeks 'Les 

évadés de l'oubli'. 

c» Tentoonstelling in het gemeentehuis 

van Schaarbeek, inkom en catalogus 

gratis. Nog tot en met 21 februari a.s. 

van 10 tot 15u. Donderdagvan 10 tot 

19u. Zaterdag van 10 tot 14u. 

OPGAVE 104 
HORIZONTAAL 
6. Alles wat geschiedt (11) 
9.Propere mevrouw al zitten 

er veel gaatjes in (3) 
11. Rondom (3,4, 6) 
12. Die opent de dierenriem 

(3) 
14. Hier Zijn twee namen voor 

één vervoermiddel aan-
eengekoppeld (10) 

15. Stad met tioog suikerge
halte (6) 

17. Familieleden die ernaast 
zitten (5) 

18. Wie dit treft, heeft z'n 
mond maar te houden 
(12) 

20. Glazen dak(je) (5) 
21.NietakkooRj(6) 
22. Het tegenovergestelde 

van honzontaal 21, en 't 
kan zowel in de toekomst 
als m 't verleden zijni (4) 

VERTICAAL 
1. Door zowat ledereen ge

roemd (12) 
2. Waar de plaatselijke over

heid bloemetjes kweekt? 
(11) 

r" 
•!̂ !~ 

3. Lastige beestjes die op een 
antwoord wachten (10) 

4. Uit deze kamer is iemand 
weggegaan! (7) 

5. Schaakstuk dat de naam 
heeft van weinig betekenis 
te zijn (4) 

7. Hoopvol vooruitzicht (11) 
8. Hiermee moetje beginnen 

als je van horizontaal 14 
gebruik wilt maken (9) 

10. Waar de drank vloeit (3) 
13. Mensen of dingen die als 

voorbeelden fungeren (8) 
16. Hier is't afgelopen! (4) 
19. Zo druk je je uit als je iets 

vies vindt (2) 

OPLOSSING OPGAVE 103 
Horizontaal: 3. sneven; 6. 
met genoegen; 7 pro-Rus-
sisch; 9. TWA, 11 gespleten
heid; 14. nee; 15. volgwagen; 
16. maalsteen. 
Verticaal: 1. wetens en; 2. 
gerechten; 3. sinds; 4. smar
tengeld; 5. stortplaats; 8. 
gade, 10. wie; 12. tonijn; 13. 
rotan, 

13 

Onze winnaar van deze 
week Is Herman Neuker-
mans uit de Wilgstraat 16 
te 9320 Erembodegem. 
Herman krijgt binnenkort 
z||n priis thuisbezorgd. 

De briefkaart met de op
lossingvan opgave 104 ver
wachten w|l ten laatste op 
maandag 2 maart op ons 
adres: Barrlkadenpiein 12 
te 1000 Brussel. 
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GOOD WILL HUNTING 
De fans van regisseur Gus Van Sant (Drugstore cowboy/My own 

private Idaho) zullen het een beetje moeilijk hebben met zijn 

nieuwste emotionele drama 'Good will hunting', omdat hij niet zo 

nihilistisch is als zijn vorige films. Dat werd nu vermengd met een 

grote dosis humor en een erkenning van de traditionele waarden. 

Die mix kreeg hij aangereikt van hoofdrolspeler Mat Damon, die 

het verhaal schreef, en ook deels instond voor het scenario. 

Will Hunting (Damon) is twintig en werkt als concierge in een 

school. Hij zit de helft van zijn tijd in een nabijgelegen bar, met 

enkele vrienden die ook al niet de top van de ladder hebben bereikt. 

Wil heeft een fotografisch geheugen, kan citeren uit de ge

schiedenis en is in staat de moeilijkste vraagstukken op te lossen. 

NIEUW IN DE BIOS 

Jammer genoeg had hij geen geld om college te lopen. Wanneer prof 

Lambeau zijn studenten een bijna onoplosbare rekenformule 

voorlegt, zet Will de oplossing op een bord in de gang. Lambeau 

ontdekt de 'dader' en daarop neemt hij Wil onder zijn hoede en 

zorgt ervoor dat diens moeilijkheden met de wet worden op

geklaard. Will zal wekelijks bij Lambeau moeten komen en in 

therapie gaan. Hij gaat, maar werkt niet erg mee en diverse 

psychologen bijten zich op hem stuk. Dan daagt Sean McGuire 

(Robin Williams) op. Dit is het begin van een echt drama. De strijd 

der geesten kan een aanvang nemen. Het verhaal krijgt vorm langs 

de sessies van Wil met McGuire. De wees Will werd verrot geslagen 

in het gezin waarin hij was opgenomen, terwijl de weduwnaar 

McGuire nog steeds verliefd is op zijn vrouw die stierf aan 

kanker. 

Deze film maakt van Mat Damon een grote ster, Robin Williams 

levert zijn sterkste rol sinds jaren af Minnie Driver is alles wat ze 

moet zijn, mede-auteur Ben Affleck zingt altijd de juiste noot en 

Gus Van Sant is een van de enige regisseurs die werkelijk weet wat 

outcasts zijn. Hij zet dan ook een aantal figuren neer die men 

zelden in een Amerikaanse film te zien krijgt. Grootse cinema. (*** 

112) 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

" ^ S ^ The Great Tï'aln Robbery Britse komische 
misdaadfilm van Michael Crichton uit 1995 met Sean 
Conner/, Lesley-Anne Down en Donald Sutherland. 
Een luchtige maar daarom niet minder spannende 
reconstructie van de eerste trelnroof op een Britse 
goudlading in 1855. Zat. 21 feb.. Kanaal 2 om 
21U. 

i^rsf cocoon Sympathieke, charmante science-fic-
tionfantasie van Ron Howard uit 1985 over enkele 
residenten van een bejaardentehuis die zich, na een 
duik In het zwembad van een naburige villa, plots op 
onverklaarbare wijze weer jong voelen. Met Don 
Ameche, Wilford Brimley, Steve Cuttenberg en Tah-
nee Welch zon. 22 feb., Kanaal 2 om 2lu. 

O * Kwesties: Uit het veld geslagen André Van 
de Vijver ging enkele boeren opzoeken en maakt met 
hen de balans op van de boerenstiel. Is er nog 
toekomst en loont het nog de moeite te Investeren? 
Maan. 23 feb., Canvas om 20u.30 

S:=# Out Cold Amerikaanse thriller van Malcolm 
Mowbray uit 1990 met John Lithgow, Ten Carr en 
Randy Quaid. Een slagersvrouw wordt door haar man 
vernederd en bedrogen. Zij huurt een privé-detective 
om zijn ontrouw te bewijzen maar ook dat helpt niet. 
Tot manlief toevallig in de koelcel opgesloten raakt. 
Cynische film noir met goeie vertolkingen. DIns. 24 
feb., VT4 om 22U.30 

Poets wederom poets! 

Antje De Boeck in 
Manneken Pis. 
Woens. 25 feb.. 
Canvas om 20u.30 

iSJ^ Die Hard ll Amerikaanse actiefilm van Renny 
Harlin uit 1990 met Bruce Willis, Bonnie Bedella en 
William Atherton. John McClaine wacht op kerstavond 
op de luchthaven van Washington op zijn vrouw Holiy. 
Hij ziet twee verdachte figuren die via een dien
stingang binnensluipen. Schalkse ruiters... ? Dond. 26 
feb.. Kanaal 2 om 2lu. 

^é^ Panorama: Fantastisch Taai-Land Een re-
portageploeg reisde met een groep Vlaamse toe
risten mee naar Thailand en zag er naast tempels, 
exotische stranden en mooie mensen ook onaf-
gewerkte gebouwen en straatarmoede. De Aziatische 
crisis heeft ook daar hard toegeslagen. Dond. 26 
feb., TV 1 om 22U.25 

^Sy De aanslag Nauwkeurige,goede verfilming 
van de roman van Harry Mullsch over Anton Steenwijk, 
die na jaren achter de ware toedracht komt van de 
„aanslag" die tijdens de ooriog voor zijn ouderiijk huls 
in Haartem plaatsvond en waarvoor zijn ouders en 
broer door de Duitsers werden terechtgesteld. 
Knappe film van Fons Rademakers uit 1986 met Derek 
de Lint, Monique van de Ven en Johnny Kraaikamp. 
vry. 27 feb., VT4 om 2iu.20 
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Bij het zoeken naar het adres van 
uitgeverij Kritak op het Internet stuitten 
we plots op een lijst met 'Belgische fas
cisten'. Het zal de Vlaams Blok'ers - die 
het merendeel van de lijst uitmaken - als 
muziek in de oren klinken, te worden 
uitgemaakt voor 'Belgisch' fascist. Op de 
lijst ook namen als die van Peter De Roover, 

voorzitter van de Vlaamse VolksBeweging, 

en Guido Moons, voorman van het TAK. 

Moons - die zoals De Roover zijn politieke 
voorkeur alleen in het stemhokje uit -
wordt omschreven als: „Führer van het 

TaalAktie Kommitee, de 'taalknopploeg' in 

VB vaarwater die te pas en te onpas het 

uiterst-rechtse gedachtengoed in ware SS-

stijl aan de man brengt. Onder de noemer 

'wandelingen' maken zij al jaren anders

denkenden en -sprekenden het leven zuur. 

Hun kommandostijl bij hun optredens doet 

niet onder voor datgene wat de oude VMO 

presteerde." Tikfouten inbegrepen. Ge
vraagd om een reactie antwoordde 
Moons: „Tja, wat doe je daaraan^' Niets 
waarschijnlijk. Het is overigens ook niet 
duidelijk wie deze lijst op het net zette. 
Uitgeverij Kritak was het alvast niet: de 
lijst bevatte gewoon een verwijzing naar 
een boek van Hugo Gysels, uitgegeven bij 

Kritak. Wie de samensteller ook moge 
geweest zijn: het wordt zo stilaan tijd dat 
hij of zij de begrippen 'Vlaams-nationaal' 
en 'fascist' niet meer met elkaar verwart. 
Wat dit blad dan weer op 'de lijst' zal 
brengen... 

Het decreet op de vrije nieuwsgaring 
wordt supergoed: de stemming ervan 
heeft immers weer vertraging opgelopen. 
Dit keer omdat de VLD - na een num
mertje spierbalrollen met mediaminister 
Eric Van Rompuy - een herlezing vroeg. 

VT4 denkt er voorlopig niet aan om 
een Vlaamse licentie aan te vragen. Het 
station wil eerst eens kijken hoe het 
nieuwe reclamedecreet - dat komaf moet 
maken met het monopolie van VTM -
wordt toegepast. Het station omschreef in 
De Standaard een eventuele komst naar 
Vlaanderen als 'een sprong in het lucht
ledige'. Momenteel is VT4 in Groot-Brit-
tannië gevestigd. Het station kent de wet
ten aldaar, houdt zich eraan en komt niet 
voor grote verrassingen te staan. In Vlaan
deren ontbreekt een degelijk wettelijk ka
der. Zie opnieuw het decreet op de vrije 
nieuwsgaring... 

In zijn Journaal van 12 februari 1998 
j.1. haalde Mare Grammens zwaar uit naar 

MsJlrr stMnnjdiMiii. 
HH ksi iltetnnuêr 

trftr Mrdtn! 

Vil unit uH 
oi/er. dat isb 
puberteit! 

De standaard diende Mare Grammens 
van antwoord. 

de VUM-groep in het algemeen en naar De 

Standaard in het bijzonder. Hij verweet de 
krant niet voldoende en juist te investeren 
in de redactie. Hij verweet die redactie op 
haar beurt teveel naar zichzelf te kijken en 
te weinig naar de lezer. De Standaard 
diende hem de dag erop van antwoord. Uit 
bijgaande illustratie, op vrijdag de der
tiende verschenen in voornoemd dagblad, 
kan u afleiden dat deze Vlaamse kwa
liteitskrant zich richt tot een nieuwe groep 
lezers. Ten titel van volledigheid: Lambik 

wordt op de internetsite van Standaard 

Uitgeverij - niet te verwarren met het 
dagblad - omschreven als: „...soms ijdel, 

onnozel of lomp, maar altijd heeft hij het 

hart op de goede plaats." 

Mark Vanlombeek heeft Iets met 
het verieden. Enkele jaren gele
den presenteerde hij al het niet 
onaardige 'Uit het oog' waarin hij 
gasten die niet meer in het cen
trum van de belangstelling ston
den eventjes opnieuw In de spots 
zette. Het programma was niet 
spectaculair, zette pariementsle-
den niet aan tot gemeenschap
pelijke 'revisies' en zorgde niet 
voor vette koppen in de populaire 
pers. Ook het gezelllgheldsge-
halte was niet erg hoog. Een en 
ander zorgde bijwijlen zelfs voor 
een 'interessant' gesprek, De al
gemene indruk die wij van 'Uit het 
oog' hadden was: afgewerkt. 
Datzelfde stempel zouden wij ook 
op 'De schrikkeljaren' willen plak
ken. Het programmaconcept -
een terugblik op de jongste 
schrikkeljaren - heeft het cha
risma van tenenkaas, maar een en 
ander is dermate goed voorbereid 
- soms zelfs teveel - dat het al bij al 
best te pruimen is. 
Gezien wij jammer genoeg zelf op 
een leeftijd gekomen zijn dat te
rugblikken aangenaam kan zijn, 
namen wij met meer dan bijzon
dere aandacht plaats voor het 
scherm toen het schrikkeljaar 
'1988' aan de orde was. '88 was 

voor ons in meer dan één opzicht 
een zeer gedenkwaardig jaar ge
weest. Uit het programma bleek 
dat onze sores in 1988 geheel aan 
de wereld voorbij waren gegaan. 
We werden verplicht terug te kij
ken op de vliegtuigramp in Loc
kerbie, op de Bistelkraak, op Be
nazir Buttiio en op - moment van 
eer, glorie en vooral veel bier - het 
winnend doelpunt van Piet Den 
Boerin de Europacup ll-finale te-

s/e De Caluwé nog eens komen 
babbelen over 'Argus' zowat het 
eerste praatprogramma pur sang 
op de Vlaamse televisie. We maak
ten ook kennis met een wereld
kampioen vissen en een beman
ningslid van de mijnenveger Cro
cus mocht zijn verhaal nog eens 
komen doen. Ook Jan Coolswas te 
gast in het programma. Deze 
Vlaamse dokter werd 10 jaar ge
leden door enkele Palestijnen ge-

Afgewerkt 
De schrikkeljaren, donderdag 12 februari 1998, TVl 

gen Ajax. Het was de tijd dat 'Aad 
De Mos: nog geen officieel scheld
woord was. 1988 was ook het 
sterfjaar van John Massis Toen we 
de beelden van Massis die met zijn 
tanden een trein voorttrok te
rugzagen vonden we het vooral 
jammer dat aan de generaties die 
na ons komen een begrip als Mas
sis onhouden wordt. De Power 
hangers kunnen niet aan hem tip
pen. 
In deze 'De schrikkeljaren' moch
ten ook Jan Van Rompaeyen Jes-

gljzeld. Hij kwam praten over zijn 
ervaringen. We hadden ook graag 
geweten hoe het hem na de gij
zeling vergaan was en of hij nog lid 
is van 'Geneeskunde voor het 
volk'. Maar juist die vragen bleven 
onbeantwoord. Jammer. Het is 
trouwens ook jammer om vast te 
stellen hoe weinig er de afgelopen 
tien jaar ten goede is veranderd in 
deze wereld. Op de wonderbra en 
de klapschaats na, kunnen wij zo 
gauw niets bedenken. 

Krik 

19 februari 1998 



KortrUk 
Dank zij het artikel over De ondergang 
van de Kortrljkse Kunstwerkstede (WiJ, 
29 jan. j.l.) ben ik weer wat wijzer ge
worden over een omstreden periode van 
ons verieden. Meer en meer wordt mij, 
die deze periode niet heeft meegemaakt 
wegens te jong, duidelijk dat in Vlaan
deren „wit" nooit helemaal wit was en 
„zwart" nooit helemaal zwart. Het wordt 

dus tijd dat men eens komaf maakt met 
de opdeling „goeden" en „slechten" in 
stand te houden en tegen mekaar uit te 
spelen. Nee, het wordt tijd om mekaars 
fouten te zien en om elkaar dan ook maar 
te vergeven. Anders komt aan dit ge
krakeel nooit een einde want zelfs de 
kinderen van de kinderen zetten de strijd 
van hun families verder. Maar wellicht 
maak ik mij begoochelingen. Wat nu 
Kortrijk betreft las ik in een vraaggesprek 

met Hugo Claus (Humo, 13 jan. j.l.) het 
volgende: „Bij de Bevrijding na de 
Tweede Wereldoorlog heb Ik op de markt 
In Kortrijk ooit een massa In totale be
geestering gezien toen men de Incl-
vleken binnenbracht De meesten re
ageerden toen als beesten, hoewel de 
Idee bevrijd te zijn aan de basis lag van 
hun gedrag. Het was een afschuwelijk 
schouwspel. Ik heb toen geleerd dat de 
grote massa per definitie groot ongelijk 

kan hebben." En dat zijn nu eens geen 
geruchten, maar ervaringen van een 
man die op z'n dertiende (1942) een paar 
maanden lid van het NSJV was, van wie 
de vader VNV-lid is geweest en na de 
oorlog in De Vikings te Kortrijk geïn
terneerd zat. Tot zolang de objectiviteit 
geen geweid wordt aangedaan wil ik nog 
wel van dergelijke artikelen in WIJ lezen. 

j . verstaen, 
Temat 

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

Aitsenorde 
Ik kan niet nalaten te reageren op de toch 

wel erg wéinig-objectieve tekst van Jan 

Caudron over de Artsenorde (WIJ, 5 feb. 

jl.). 

Verre van te beweren dat alles in orde is 
met de Orde: er loopt heel wat verkeerd, 
en aanpassingen en veranderingen zijn 
dringend nodig, en daar zijn alle artsen 
het over eens. 
De orde is vanzelfsprekend, als inwendig 
tuchtorgaan van het geneeskundig corps, 
een corporatistische club, juist zoals de 
tuchtorganen van de advokaten en andere 
beroepen dat zijn: dit is door de wetgever 
zo bepaald! Maar dat de Orde meer oog 
heeft voor de belangen van haar leden 
dan voor de kwaliteit van de geneeskunde 
en het belang van de patiënt, is pertinent 
onwaar. De Orde oordeelt volgens een 
code van medische phchtenleer de steeds 
geactualiseerd wordt, hoewel ze nooit 
door de wetgever werd bekrachtigd zoals 
nochtans voorgeschreven door de wet! 
Vele journalisten en politici zouden be
hoefte hebben aan en orde of tucht
orgaan, met een degelijke code! 
Wat mij vooral dwars zit is de aanleiding 
tot deze herrie. Dr. G.VM. heeft met 
louter politieke bedoelingen vanuit zijn 
Amada-overtuiging, en tegen alle formele 
wetsvoorschriften in, 13 of 14 jaar lang 
geweigerd zijn bijdrage te betalen. En ik 
kan dan aannemen dat deze arts een 
voortreffelijk en uiterst sociaal-bewogen 
en menslievend geneesheer is, ook hij 
moet zich in een democratisch land aan 
de democratisch tot stand gekomen re
gelgeving onderwerpen. Indien ik jaren
lang zou weigeren mijn belastingen te 
betalen, dan zou het geen dertien jaar 
duren vooraleer veel zwaardere straffen, 
gevangenzetting incluis, mij zouden tref
fen! 

Dat de Orde artsenstakingen zou ver
dedigen en geneesheren die tegen te
rugbetalingstarieven werken zou straffen 
is een historisch op niets steunend ver
wijt. 

Ik hoop dat de VU als rechtvaardig
heidspartij een durvend voorstel zal uit
werken, dat op meer objectieve en ste
viger grondvesten steunt, dan het pamflet 
„Artsenorde", dat mij aan een Tobback-
tekst doet denken. 

Dr. Hugo Thibaut, 
Brasschaat 

RoddelwUven 
Geen wonder dat de mensen op de vraag 
of de media moeten brengen wat ze 
vernemen, met ja antwoorden (WIJ, Dan 

nu het debat 12 febr. jL). Ook al zijn het 

leugens of onbewezen geruchten. De me
dia leven namelijk van de menselijke 
sensatiezucht en zijn uit strijd voor hun 
bestaan roddelwijven geworden. Du
troux, pedofielen, schandalen, moorden, 
corruptie en overvallen zijn goud waard. 
Het soort klanten daarvoor is in de 
meerderheid. 

Op de voorpagina van de kranten komen 
sensationele koppen. Later op de bin-
nenbladzijden volgt de logenstraffing in 
kleine lettertjess. Waarom niet in even 
grote letters op de voorpagina? Want dat 
is toch ook nieuws. Goed nieuws zelfs! 
Géén krant mag achterwege blijven of de 
lezers haken af. Dus doen ze allemaal 
mee. 

Een netwerk van betaalde (?) informan
ten zorgt er voor dat het geheim van een 
gerechtelijk onderzoek zo lek is als een 
zeef. Er is geen twijfel dat Justitie het 
uitlekken van de getuigenis van X of Y 
mogelijk maakt. Er is een sensatie-justitie 
ontstaan. Zich bezighouden met wat het 
volk vraagt. 

Op termijn maken de media zich on
mogelijk. De lezers laten zich wel be
driegen, maar het mag niet te opvallend 
zijn anders ontstaat er wrevel en haakt 
een deel van het publiek af. Algemeen 
gaat de krantenverkoop achteruit. 
De persvrijheid er bij betrekken is een 
flagrante poging tot verwarring schep
pen. Vrijheid en verzinsels zijn twee to
taal verschillende begrippen. Al wat juist 
en bewezen is mag vrij verkondigd wor
den. Verspreiding van verzinsels dient 
bestraft. Bij Justitie en bij de media. Het 
geval XI is een goed voorbeeld. Zullen 
Justitie en de media toegeven dat ze 
bespottelijk gemaakt zijn door een zie
kelijke fantaste? Zonder voorafgaande 
bewijzen. 

Als een „kwaliteitskrant" zijn, er enkel in 
bestaat in een hoogdravend en vooral 
arrogant gehaspel met woordspelingen 
de krant te vullen, dan is het niet te 
verwonderen dat die kranten weinig pu
bliek hebben. Er is een hemelsbreed ver
schil tussen iets met een paar woorden 
duidelijk maken en ellenlange teksten 
waarbij men op het einde niet weet 
waarover het gaat of wat belangrijk is. 

Wdly Degheldere, 
Brugge 

Modellen 
Het was een goed idee van De Standaard 

om de hoofdredacteurs van La Libre en 
Le Soir de visie van de Franstaligen over 
de facihteiten aan een Vlaams lezers
publiek kenbaar te maken. Het is altijd 
goed om de argumenten van de "te
genpartij" te vernemen. 

Tussen hun vele argumenten trof mij er 
één, door de beide redacteurs vermeld : 
het feit dat in bepaalde faciliteitenge
meenten nu een meerderheid van 60 tot 
90 % Franstaligen woont. Dat deed mij 
onmiddellijk terugdenken aan een ba
sisrechtsregel die mijn vader (rond 1952) 
stelde waarom in dit eigenaardig land 
zoveel spanningen bestaan tussen Noord 
en Zuid. Jan G.A. Wilms was professor 
Romeins Recht aan de Gentse univer
siteit, en legde mij, toen aankomende 
jongeling, uit dat de basisoorzaak de 
volgende is: in Europa is het rechtskundig 
samenlevingsmodel van de Germaanse en 
de Latijnse volkeren grondig verschil
lend. De Germaanse groep baseert zich 
op het „ius soli", de Latijnse op het „ius 
sanguinis". In het eerste geval het ter
ritorialiteitsbeginsel, het „mijn" en het 
„dijn" en daartussen loopt de schreef; in 
het tweede geval het Latijnse model waar
bij de macht door het getal Latijnse (hier 
Franstalige) inwoners bepaald wordt. 

Dat verschil in levensvisie zal immer een 
bron tot allerlei vormen van ergernis en 
betwisting zijn wanneer een Latijnse en 
een Germaanse volksgroep door de loop 
van de geschiedenis gedwongen worden 
in één staat te leven. 

Ere wie ere toekomt, en erken opnieuw 
dat mijn vader weer eens gelijk had. 

Ing. Herman A.O. Wilms, 
Vorst-Brussel 

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

Velen willen horen 'hoe ik van Je hou' 
Nogal wat WIJ-lezers stuurden vorige week een Tine Ruysschaert is een vaak gelauwerde woord-
kaartje binnen voor een gratis CD met lief- kunstenares. Meer dan 25 jaar staat ze op de 
desgedichten. Slechts vijf konden er winnen, planken doorgaans als soloactrice. In Vlaanderen 
maar voor de anderen heeft WIJ, samen met is haast geen zaalt(je) meer te vinden of ze 
uitgeverij Lannoo, een bijzonder aanbod uit- declameerde er oude ofjonge teksten. Maar ook 
gedokterd! in Nederland, Zuid-Afrika en in Frankrijk toonde 
De vijf winnaars zijn Irene De Ridder (Hofstade- ze haar kunsten. Op het theaterfestival van 
Aalst), Erik Decoster; Jan Deleebeeck, Rita Apers Avignon in 1994 gaf ze Le blanc c'est toujours 
en Gilbert Galle. Hun geliefden ontvangen deze bien (Wit is altijd schoon, van Leo Pleysler) ten 
week hun Tine-CD. beste. Tine Ruysschaert is docente Dramatische 

Kunst aan de Hogeschool Cent, maar ze do-
EEN ENIGE AANBIEDING ceerde ook in Londen en in Wroclaw. Om haar 

binnen- én buitenlands werk was ze in 1994, '95 
Om de ontgoocheling bij velen een beetje te en '96 cultureel ambassadeur van Vlaanderen, 
verzachten doen wij onze lezers volgend aan- De rustige wijze waarop ze haar zelf gekozen 
bod. De CD Hoor hoe ik van je hou met 50 bloemlezing liefdespoëzie voorieest past won
liefdesgedichten verzameld en gelezen door derwei bij de muzikale tussendoortjes die Her-
Tine Ruysschaert wordt WIJ-lezers tegen de wig Coryn er met zijn cello bij improviseert, 
uitzonderiijke prijs van 395 fr. (portkosten in- Kortom Hoor hoe Ik van je hou is een pareltje 
begrepen) i.p.v. 495 fr. Het straalplaatje bevat voor mensen die van mekaar en het leven 
ook het boekje (96 biz. gebonden) met de houden, 
teksten van de gelezen gedichten. Wij bieden dit pareltje onze lezers graag aan! 

ANTWOORDBON 
JA, stuur mij exempl. van Hoor hoe Ik van je hou aan uw gunstvoorwaarden 
(395 fr. port; inbegrepen). 
Ik stort vandaag dit bedrag op rek. 435-0259701 -15 van VPIRTI, Brussel, met vermelding Tlne-
CD. 

Naam: .' 

Adres; 

Handtekening, 

Bon sturen naar Red. WIJ, Barrikadenpelin 12 te 1000 Brussel. Fax: 02/ 219.97.25 
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G eef beginnende rockmuzikanten op zijn minst 

een kans. Dat is de stelling van Yves Boullet 

die daarover aanbevelingen schreef 

voor de beleidsvoerders. 

^ U I T S M I J T E R ^ 

Yves Boullet is VU-raadslid in de gezellige 
badplaats Koksijde. Hij is republikein in 
hart en nieren en een vurig verdediger van 
het "Vlaanderen tegen racisme". Boulet is 
geen raspoliticus, eerder een toegewijde 
mei-'68'-er met het hart op de juiste plaats. 
Toch mag je hem zeker niet in de categorie 
overjaarse hippie's plaatsen. Yves duikt 
bescheiden op waar de nood het hoogst is, 
zo zag hij dat jongeren te weinig kansen 
krijgen om zich muzikaal te uiten. Naar hij 
zegt, wordt in Vlaanderen het rock- en 
popgebeuren stiefmoederlijk behandeld. 
En dus nam "drummer" Boullet - die graag 
grapt dat hij ooit RoUing Stone Charlie 

Watts les gaf - zelf het initiatief. 

ROCKFORUM 

In samenwerking met de Koksijdse sche
pen en VU-senator ]an Loones, stampte 
Yves Boullet het "repetitiekot" De Muze uit 
de grond. „Op den duur kwamen allerlei 

groepjes van buiten de gemeente naar de 

reptitieruimten afgezakt. Het toonde aan 

hoe weinig mogelijkheden jongeren krijgen 

om zich muzikaal te uiten, hoe weinig 

belang er vanwege de overheid aan po

pulaire muziek wordt gehecht. Daardoor 

groeide het besef om een West-Vlaams 

Rockforum op te richten." Kleinere roek-
verenigingen, muzikanten en werkgroe
pen staken de koppen bij elkaar. Ze be
studeerden bestaande provinciale initia
tieven in Zeeland of Limburg. Op 10 
januari jl., tijdens een provinciale dag, 
waar onder de zowat 200 deelnemers 
meerdere politici aanwezig waren, werd 
het rapport Aanbevelingen t.a.v. de West-

Vlaamse beleidsvoerders betreffende een 

Rock- en Popbeleid voorgesteld. 
In het rapport gaat samensteller Boullet er 
van uit dat de "hedendaagse niet-klassieke 
muziek" een volwaardige vorm van cultuur 
inhoudt. „Voor vele jongeren", aldus het 
gemeenteraadslid, „is bet omgaan met hun 

muziek een manier van leven. Ze staan 

ermee op en ze gaan ermee slapen." Het 
beoefenen van hedendaagse niet-klassieke 
muziekuitingen als rock, pop, folk, blues 
en wereldmuziek moet bovendien als een 
"zinvolle vrijetijdsbesteding" worden be
schouwd. 

Als de overheid daartoe kansen biedt, kan 
ook het kwaliteitsgehalte opgedreven 
worden. Overigens, zo merkt het West-
Vlaams Rockforum niet onterecht op, „is 

deze cultuurvorm tevens economisch van 

zeer groot belang. Denk maar aan de 

duizenden muzikanten en aan de hon

derdduizenden die jaarlijks concerten bij

wonen. Hoe groot is de horeca-omzet door 

het massale bezoek van concerten en fes

tivals^ Heeft de overheid al eens uit

gerekend welk zakencijfer de verkoop van 

instrumenten, versterkers en andere toe

behoren vertegenwoordigt^ Hoeveel brengt 

de verkoop van geluidsdragers als cd's en 

cassettes niet op? In vergelijking met an

dere cultuurvormen zou rock- en pop

muziek qua inkomsten voor de staat wel 

eens bovenaan de lijst kunnen staan. En 

toch stellen we vast dat deze muziek niet of 

nauwelijks voor ondersteuning vanwege de 

overheid in aanmerking komt." 

Het Rockforum vraagt dat zowel de 
Vlaamse overheid, de provincies als de 
steden en gemeenten inspanningen le-

werking met de lokale muziekscholen hgt 
dan ook voor de hand, maar lijkt voor
alsnog onmogelijk. 

Yves Boullet: „De muziekscholen, die 

nochtans door de gemeenten betoelaagd 

Ten behoeve van 
de beleidsvoerders 

veren en middelen vrijmaken om voor de 
nodige infrastructuur te zorgen en (be
ginnende) muzikanten een podium en pro
ductiemogelijkheden aan te bieden. Een 
aantal uitgangspunten staat daarbij cen
traal. Het gaat er niet om per se com
merciële supergroepen te kweken, maar 
om mogehjkheden voor debutanten te 
scheppen. 

In die zin worden grote professionele 
podia of festivals doelbewust buiten be
schouwing gelaten. Overigens moet het 
beleid vertrekken vanuit de gemeentelijke 
realiteit. Doorstroming naar hogere be-
leidsniveau's en organisatorische coördi-
naitie tussen de verschillende overheden is 
niettemin noodzakelijk. Een driejarig be
leidsplan wordt jaarlijks door de betrok
ken overheid geëvalueerd, geodgekeurd 
en betoelaagd. Bij dit alles moet "de po
litiek" zich niet te veel moeien. 

MEERDERE STIJLEN 

Steden en gemeenten zouden tot het op- of 
inrichten van geluidsdichte repetitieruim
ten met een elementaire zanginstailatie, 
een bergruimte en een aantal vaste ba
sisinstrumenten kunnen overgaan. Eén lo
kaal per 15.000 inwoners lijkt een ab
soluut minimum. Terwijl vooral de ge
meenten financieren, kan de provincie een 
subsidiëringsreglement invoeren. Een lo
kale organisatie met dagelijks bestuur be
heert de repetitieruimten. De lokale mu
ziekgroepen dienen in de organisatie de 
belangrijkste stem te hebben. Ook de 
lokale podia kunnen een rol spelen. Vanuit 
de overheid, zoals in Koksijde, nemen 
plaatselijke jeugdconsulenten en/of cul-
tuurfunctionarissen de administratieve lei
ding op. De lokale organisatie kan even
tueel als vzw optreden en daardoor haar 
leden bijstaan voor reglementering, wet
geving, boeking en organisatie van con
certen. Niet onbelangrijk is dat de plaat
selijke instelling ook cursussen organi
seert. In tegenstelling tot het volgen van de 
bijna gratis piano- en vioollessen zijn les
sen elektrische gitaar vrij duur. Samen-

worden, reageren niet of nauwelijks op 

onze vraag naar samenwerking. Dat is een 

vergissing, want het ligt zeker niet in onze 

bedoeling om de klassieke muziek te ver

dringen. We vragen enkel dat de scholen 

voor meerdere stijlen zouden openstaan. 

Overigens bestaan er aanzetten om de 

diverse stijlen op elkaar af te stemmen. 

Denken we daarbij aan de proms." 

ROCKAMBTENAAR 
Volgens het West-Vlaams Rockforum moet 
de provinciale overheid een rockambte-
naar aanstellen. Deze doet dienst als in
formatie-ambtenaar, begeleidt lokale ini
tiatieven, staat in voor de leiding van een 
provinciaal pophuis en stelt de provinciale 
organisatie samen. Deze organisatie kan 
cursussen of vormingsdagen op poten zet
ten, een provinciaal archief van heden
daagse niet-klassieke muziek aanleggen 
een een jaarlijkse brochure met gegevens 
over West-Vlaamse groepen uitgeven. 
Ook een Vlaams Rock- en Popinstituut zou 
niet misstaan. Er is immers nood aan een 
Vlaams Pop- en Rockarchief. En is de 
promotie van Vlaamse groepen in het 
buitenland niet belangrijk? 

(evdc) 
o» Info: West-Vlaams Rockforum, p.a. 

Yves Boullet, Resedaslaan 19, B 8670 

Koksijde. Tel: 058/51.72. 00. 

Voor drummer 

Yves Boullet 

moet het 

beoefenen van 

nlet-Massleke 

muziek als 

rock, pop, 

folk, blues en 

wereldmuziek 

als een 

zinvolle 

vryetUds-

bestedlng 

worden 

beschouwd. 

\i> 

De minister van pop en roclc 
Ere wie ere toekomt. Vlaams minister van 
Welzijn en Cultuur Luc Martens (CVP) zal de 
geschiedenis ingaan als de eerste "pop- en 
rockminister", Zo heeft de Vlaamse regering 
beslist het muzlel<budget met 90 miljoen fr. 
op te trekken. Omdat voor het eerst de door 
de minister nogal ongelukkig gekozen term 
"lichte muziek" in het decreet wordt op
genomen, worden rock en pop voortaan als 
evenwaardig aan klassieke muziek en jazz 
beschouwd. Vanaf 1999 zullen daardoor or
ganisatoren van pop- en rockconcerten, mu-
ziekclubs en in mindere mate educatieve 
organisaties en uitvoerende muzikanten uit 
het "lichte genre" aanspraak maken op er
kenning en subsidiëring door de Vlaamse 
overheid. 

Natuurlijk zal het nieuwe decreet een aantal 
kinderziekten vertonen. De betrokken sector 
werd immers onvoldoende geraadpleegd. 
Hoe men aan de belangen van de ver
schillende actoren op het terrein - orga
nisatoren, uitvoerders, componisten en edu
catieve organisaties - zal voldoen is niet 
duidelijk. Wie voor welke subsidie op basis 
van welk criterium in aanmerking komt even
min. Daarover zal een nog in het leven te 
roepen adviesraad beslissen. Over de sa
menstelling daarvan zal de voorspelbare hei
bel opduiken. Klein Vlaanderen weet ook niet 
steeds wie de belangrijkste, tofste of meest 
kwaliteitsvolle "band" is om een graantje te 
kunnen meepikken. 

Overigens moet afgewacht worden of het 
decreet de amateurgroepen en organisa
toren van kleinere optredens al dan niet in de 

kou zal laten staan. 99% van de Vlaamse 
muzikanten zijn niet bepaald professionelen. 
Het is daarom lovenswaardig dat sommige 
organisaties zoals het West-Vlaams Rockfo
rum hun belangen willen behartigen, hen 
kansen wil bieden om op de muzikale ladder 
te steigen. Het is een signaal dat de Vlaamse 
overheid niet in de wind mag slaan. Zo kan 
deze overheid sommige taken aan de pro
vincies overdragen. Denken we daarbij, zoals 
het Rockforum voorstelt, aan provinciale po-
diumcircuits waar beginnende groepen in de 
meest optimale omstandigheden kunnen 
optreden. De Vlaamse overheid kan ook bij
dragen tot het oprichten van opnamestu
dio's waar een eerste CD kan worden op
genomen. 

Laatst, maar niet in het minst dreigt vooral de 
federale overheid een stok In de wiel van 
zowel de professionele- als amateurgroepen 
te steken. Nog voor er aan een sociaal statuut 
voor de kunstenaar werd gedacht en zonder 
dat er enig overleg met de sector en de 
Vlaamse regering werd gepleegd, heeft fe
deraal minister van Financiën Philippe May-
stadt (PSC) beslist om de uitvoerende kun
stenaars, zoals muzikanten, aan een BTW-
tarief van 21% te onderwerpen. Deze re
geling treft de gehele sector, van hoog tot 
laag. Wat door het Vlaams beleid na jaren 
eindelijk en schoorvoetend wordt rechtge
zet, wordt door de federale regering in een 
handomdraai beknot. Ook kunstenaars we
ten voortaan wat communautaire proble
men inhouden. 

(evdc) 
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