DONDERDAG
43«'= JAARGANG

9
-

APRIL
Nr.

15

VLAAMS-NATIONAAL

C

VP-kamerlid Tony Van Parys heeft voor

boven het hoofd houden en niet een partijgenoot

de defederalisering van Justitie en politie

de hand toesteken, is er teveel aan. Hij voelt

gepleit. Het kamerlid sprak in eigen

bovendien de electorale concurrentie van het

naam, maar liet zijn proefballonnetje niet

Gentse VU-kamerlid Karel Van Hoorebeke. Zijn

vrijblijvend op. Van Parys zat de Bendecommissie

werk en dat van Geert Bourgeois wordt door de

voor, was lid van de commissie-Verwilghen. Hij

bevolking gewaardeerd. Beiden formuleerden reeds

stoort zich aan de uiteenlopende visies tussen

vroeger hun eis voor de defederalisering van

Franstaligen en Vlamingen. "Wat hem vooral ergert

Justitie. Van Parys kon niet blijven onderdoen.

is het feit dat door de tegenstrijdige meningen

Temeer, daar hij in Vlaanderen wel kan bereiken

grondige politionele en justitiële hervormingen

wat op federaal vlak onmogelijk is. Als oppositielid

uitblijven. Van Parys, die straks allicht de CVP-

sloot hij in Gent een politiek akkoord met SP-

kamerlijst in Gent zal trekken, vreest bovendien

burgemeester Frank Beke om agenten en

voor een afetraffing door zijn achterban. Niet de

rijkswachters onder één chef samen te laten werken.

Franstaligen, maar de "Vlaamse mensen' die bij hem

verschillende hoeken gereageerd. De VU feliciteert

hun oordeel vellen. Van Parys beseft tevens dat de

hem, de VLD is wel gewonnen voor de

Nederlandstalige magistratuur de splitsing niet

regionalisering van politie, maar niet van Justitie.

ongenegen is. Door de schuld van de Waalse

De CVP-top houdt de lippen op elkaar. Een

partijen riskeert hij stemmen te verliezen.

voorspelbare SP-voorzitter Louis Tobback ketste het
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voorstel af: in een Vlaamse justitiewereld vreest de
SP het onderspit te delven, andere argumenten

kritiek uit op zijn partijgenoten. En niet op de

moeten met een korreltje zout genomen worden.

De Clerck botert het niet. Premier Dehaene en

35 Fr.

Over partijfinanciering

zoveel woorden, maar eigenlijk oefent hij tevens
minste: tussen Van Parys en Justitieminister Stefaan

-

Op het voorstel van Van Parys werd vanuit

over het uitblijven van hervormingen klagen zullen

Het Gentse kamerlid zegt het niet met

1998

Interessanter is de reactie de van Waalse
regionalisten en socisiisten Jean-Claude Van

Jan Goorden blijft braaf

vooniner Johan Van hecke, toen nog een Gents

Cauwenberghe en José Happart die het voorstel

CVP-boegbeeld, stelden De Clerck en niet

onderschrijven. Van Cauwenberghe wijst bovendien

'justitiespecialist' Van Parys als minister van Justitie

een verdere staatshervorming niet af. Dat is een

Jan Loones in Koerdistan

aan. Dat de federale CVP-excellenties nu belettten

nieuw gegeven.

Joinan Museeuw wint Ronde

dat Van Parys kan scoren, zit hem hoog. Dat ze de
Waalse conservatieve meerderheidspartijen de hand

et voorstel van CVFkamerlid Tony Van
H
Parys om Justitie en politie te splitsen
heeft tal van leerrijke reacties losgeweekt.
Zowel in Vlaanderen als in Wallonië werden
standpunten duidelijker, wat niet meteen
wil zeggen dat we na de volgende stembusslag reeds regionale ministers van Justitie zullen hebben. Maar we zijn wel goed
op weg. Zeker nadat vanuit een bepaalde
PS-hoek instemmend op het Vlaamse
voorstel werd gereageerd. Want, en dit
mag niet vergeten worden, het voorstelVan Parys is niet nieuw,
reeds eerder heeft VUkamerlid Geert Bourgeois voorstellen in
zelfde zin gedaan. Dat
de Waalse minister Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS) zich best met het voorstel
kan verzoenen is belangrijk, maar verrast
niet. Dat Van Cauwenberghe zich haastte
om te verklaren dat hij zijn uitspraak als
„Waals militant" deed is goed om weten,
de man kent Wallonië in hart en nieren.
Samen met Jean-Marie Dehousse, José
Happart en Robert Collignon behoort hij
tot de regionalisten, een groep die regelrecht tegenover de communautaristen
staat en die vooral in PRL, PSC en Ecolo zijn
terug te vinden. De eersten vinden dat de
Francofonie zich meer op Wallonië moet
hchten en minder op Franstalig Brussel,
dat hen op vele terreinen domineert. De
actualiteit biedt een voorbeeld om dit

ongenoegen te illustreren. Walen hebben
het moeilijk dat hun dit jaar herdachte
schilder René Magritte tot Brusselaar
wordt gebombardeerd, terwijl hij een volbloed Waal was, geboren in Chêtelet in het
bekken van Charleroi.
Vanuit dit gevoel is de klacht van Van
Cauwenberghe dat de Franstalige partijen
het voorstel van Van Parys te vroeg hebben afgewezen best te begrijpen. Van
Cauwenberghe en zijn medestanders beseffen welke weg het met België opgaat.

De eerste zwaluw?
in het noorden zien zij hoe het zelfbewuste
Vlaanderen zich verder ontwikkelt tot een
van de welvarendste regio's van de Europese Unie. Zij zien hoe in heel Vlaanderen
een sterk natiebesef leeft, anders dan in
Wallonië waar dit gegeven pas zeer recent
werd ontdekt. Op het kabinet van ministerpresident Collignon buigt een studiekern
zich over ,,een Waalse identiteit". Wallonië
ziet ook dat Vlaanderen meer en meer naar
Nederland neigt nu het zich van het unitaire keurslijf heeft verlost. Wallinganten
merken dat het zuiden en het noorden
andere economische wegen uitgaan, zij
houden graag vast aan de restanten van
hun zware industrie, terwijl Vlaanderen
reeds vroeg op nieuwe technologieën

(evdc)

Een conflict bij IVIediaxis

overschakelde. Schoorvoetend, maar zeker, gaat Wallonië ook die weg op. Het ziet
tevens dat in Vlaanderen cultuur en economie nauw bij elkaar aansluiten en dat
bedrijven niet aarzelen om geld in b.v.
Vlaamse films te stoppen. Wellicht onder
de verstikkende druk van de Franse filmhuizen is men in Wallonië pas zeer onlangs
aan een eigen Waalse filmindustrie begonnen.
Dat deze nieuwe wendingen zich in Wallonië ontwikkelen zint Franstalig Brussel
niet. Daardoor raakt het ook meer en meer
tussen twee stoelen. Dat Is goed, zo wordt
Brussel eindelijk tot zijn ware proporties
herleid: een verzameling van gemeenten
die zo vlug mogelijk tot één geheel moeten worden samengevoegd.
De reactie van Van Cauwenberghe leert
ons ook dat niet alle Franstaligen vinden
dat er geen nieuwe communautaire ronde
moet komen. Aan De Standaard (7 aphl)
verklaarde hij dat een nieuw communautair gesprek niet kan uitblijven. Als doorgewinterd politicus weet Van Cauwenberghe dat vele onopgeloste ,,Belgische"dossiers in de weg liggen om Vlaanderen én Wallonië nog meer autonomie te
geven Een van de sta-in-de-weg's Is de
federale regering die om de meubeltjes te
redden tot de vreemdste compromissen
bereid is; zie de hervorming van politie,
het gebrek aan een banenplan, de trage
aanpak van de ziekteverzekering, enz...

Van Cauwenberghe weet ook dat zijn gehavende partij aan een nieuw elan toe is,
ver weg van de oude gewoonten waaraan
sommige van zijn partijgenoten zich deerlijk hebben verbrand. Hij, die nog ongeschonden is en groot vertrouwen geniet, wil af van de kwalijk riekende affaires
die zijn partij en heel Wallonië tot mesthoop hebben verklaard. Ook wil hij af van
de politiek, door zijn collega's in eigen en
andere Waalse partijen gevoerd, waarbij
Vlaanderen vla Belgische sluipwegen mee
in Wallonië investeert.
Van Cauwenberghe gelooft in het Waalse
kunnen en daarom mag zijn positieve reactie op het voorstel om Justitie te splitsen
niet verbazen. Dat hij met Vlamingen aan
tafel wil gaan zitten om over de toekomst
van beide regio's te praten is toch wat wij
Vlamingen steeds hebben gevraagd. Uit
de negatieve reacties van PSC, PRL en de
Brusselse Franstalige pers moet opgemaakt worden dat de vinger op de juiste
plek is gelegd.
Het voorstel voor een defederallseren van
Justitie en politie houdt dus beloften in,
maar eens te meer luidt de vraag in hoeverre de CVP haar notoir kamerlid ernstig
neemt en wil volgen. Even groot is de
vraag of Van Cauwenberghe meer is dan
de eerste zwaluw die, zoals geweten, nog
geen zomer maakt.
Maurlts van Lledekerke

Schutkring?
In het jargon van de fruittelers krijgt
'acariose' de eerstkomende weken zeer zeker
een prominente plaats. Dat is immers de
besmettelijke ziekte waaraan een volledige
bijenkolonie uit St.-Truiden aan ten onder is
gegaan. Rond deze periode staan de
bloesems in volle bloei en worden bijen
ingezet om voor de bevruchting te zorgen.
Door de acariose dreigt een massale
•

bijensterfte, wat dus niet alleen een ramp is
voor de imkers. Vruchten uit bloesems die
niet door bijen zijn aangedaan kennen de
meest vreemde vormen en zijn dus minder
geschikt voor verkoop. Rond de woonplaats
van de imker met problemen is een
schutkring van 3 kilometer ingesteld. Vraag
is hoe en of de andere bijen zich daaraan
zullen houden.

DOORDEWEEKS

In Brussel wordt eerlang een
experiment gestart om de straf uit te
laten zitten d.m.v. controle met een
elektronische enkelband. De veroordeelde kan dan thuis blijven.
De Nationale Loterij moet 19
spelers die wonnen met de Lotto,
maar de trekking later ongeldig zagen
verklaren, toch uitbetalen.
Krantenberichten die insinueren dat prinses liliane, tweede vrouw
van Leopold lil, een meer dan gewone
verhouding had met wijlen koning
Boudewijn, worden even snel weer
tegengesproken als ze geschreven
zijn.
Krantenberichten die stellen
dat XI als 'ervaringsdeskundige de
studenten Psychotogie een beter onderwijs biedt, worden nergens tegengesproken.
Aan het Hof van Cassatie is
gevraagd om de Mechelse rechter Aurouseau af te zetten. De man werd
vorig jaar veroordeeld omdat hij aan
nogal extreme SM-speiietjes deelnam.
Jean Lambrecks, vader van het
vermoorde meisje Eefje, bekent zich
openlijk tot de VLD.
Kardinaal Danneels vraagt het
Vaticaan de handel en wandel van de
streng katholieke groepering 'Het
Werk' te onderzoeken.

In de commissie Wektjn van het Vlaams
parlement keurden VU, CVP, VLD en
Vlaams Blok op 5 november 1997 het
repressiedecreet goed. Aan hen die eerherstel verkregen maar nog steeds gevolgen van 'fouten' uit het verleden ondervinden, zou een financiële vergoeding
van 20.000 fr., vermeerderd met 5000 fr.
per persoon ten laste worden toegekend.
De Franse gemeenschap interpreteert dit
als het verlenen van amnestie. Daarom
riep de instelling eenparig een belangenconflirt in (zie ook blz. 3.).
Het bureau van de Senaat moest zich
daarover uitspreken. In een advies, goedgekeurd door 55 personen en aan het
Overlegcomité gericht, meent de Senaat
dat een procedure voor belangenconflict
'definitief' moet worden afgesloten. De
Hoge Vergadering heeft wel geoordeeld
dat het repressiedecreet „niet vrij is van
een bevoegdheidsconflict." Op die manier
moeten niet de politieke overheden, maar
het Arbitragehof zich over de zaak uitspreken. Op voorwaarde dat eerst de
plenaire vergadering van het Vlaams parlement het decreet goedkeurt.

WIJSHEID
Volgens VU-senator Jan Looms gaat het
Vlaams parlement m.b.t. het repressiedecreet zijn bevoegdheid niet te buiten.
„W7/ zijn het ermee eens dat het belangenconflict wordt afgesloten, wij zijn
het er niet mee eens dat er nog een
bevoegdheidsconflict bestaat. Max Wildiers
schreef in een opinieartikel in De Standaard
dat verzoening een blijk is van staatkundige
wijsheid. Door verzoeningsmaatregelen
tracht men de eenheid van een land te
herstellen en het vreedzaam samenleven in
een verscheurde maatschappij mogelijk te
maken. Op federaal niveau vertoont men

staat de Rand
op springen?

Europa maant België aan om
sneller en efficiënter werk te maken
tegen het zwartwerk.
Kongo pakt een en ander minder genuanceerd aan en noemt België
een terroristische staat.
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blijkbaar weinig staatkundige wijsheid In
Vlaanderen toont men dit wel, al is het
maar door een principieel gebaar te stellen."

AANBEVELING
In het Vlaams parlement dienden VLDfractieleider André Denys en VU-fractieleider Paul Van Grembergen een motie van
aanbeveling in. Dit om de Vlaamse regering op te dragen er bij de federale
regering op aan te dringen rekening te
houden met de Vlaamse voorwaarden
inzake EU-stemrecht en dit stemrecht met
behulp van een grondwetswijziging goed
te keuren.
In juni 1997 stemden alle partijen, behalve
Agalev een resolutie waarin de voorwaarden ter vrijwaring van het Vlaamse karakter van Brussel en de Rand werden
opgesomd. Sindsdien blazen CVP en SP
warm en koud. In het Vlaams parlement
onderschrijven ze de voorwaarden, op het
federale niveau is daar geen sprake van.
Om de meerderheidspartijen uit hun tent
te lokken dienden de twee fractieleiders de
motie van aanbeveling in.
De Vlaamse CVP-parlementsleden weigerden kleur te bekennen. Ze onthielden
zich, CVP-fractieleider ]ohan de Roo had
de volgende gedachtenkronkel in petto:
„De fractie blijft achter de eerder goedgekeurde resolutie staan, maar we vinden
het overbodig een en ander nogmaals te
bevestigen." Dat de partijtucht nauwgezet
werd nageleefd mocht blijken uit het stemgedrag van Herman Suykerbuyk. Hij lag
eerder aan de basis van de resolutie, liet
zich dan ook ontvallen dat hij met de motie
van aanbeveling zou instemmen, maar
moest zich uiteindelijk gewonnen geven,
want onthield zich net als zijn fraaie.
Suykerbuyk die diezelfde dag werd gelauwerd om zijn 30-jarige parlementaire

loopbaan gaf ootmoedig toe „dat de partijtucht op belangrijke momenten blijft
spelen. Dat was dertig jaar geleden zo en
blijkbaar ook nu nog." Meerdere malen
reeds geeft het parlementslid laten verstaan dat de partijdiscipline hem zwaar
heeft ontgoocheld...

PIETLUTTIG
In de gehele Vlaamse pers begint men zich
te storen aan de Franstalige arrogantie
inzake Brussel en de Rand. Ook de stompzinnige houding van sommige Vlaamse
kunstenaars die ongenuanceerd de nationalistische dwaasheid aanklagen, wordt
niet door de perscommentatoren ondersteund.
De krant De Morgen is wel van mening dat
de Vlaamse voorwaarden m.t.t. het EUstemrecht weinig noodzakelijk zijn en eerder pietluttig overkomen o.m. omdat de
federale overheid ter zake bevoegd is. De
krant pleit er niettemin voor om het EUstemrecht met een tweederde meerderheid
goed te keuren, niet om de Vlaamse voorwaarden in te lossen, wel om aan het
stemrecht ook het migrantenstemrecht te
koppelen.
In het Vlaams parlement heeft VU-fractieleider Paul Van Grembergen de koppeling van het EU-stemrecht aan het migrantenstemrecht niet betwist, maar hij
nam de kritiek op het Vlaams parlement en
de Vlaamse voorwaarden niet. „Soms zegt
men dat Vlaanderen voor de zoveelste maal
pietluttig en kleinzielig handelt en de internationale dimensies niet ziet. Sommigen
menen dat ze vanuit intellectuele waarden
er gevolg moeten aan geven. Sommigen
vragen zich af of ze goed knecht spelen aan
de tafel van rijke heren. Maar ik wil niet in
een knechtenrol vervallen. Het is normaal
dat wij een discussie over het stemrecht
voor EU-burgers voeren. Dat willen wij
omdat wij deel uitmaken van de Europese
Unie."

ABSOLUTE
TAALVRUHEID

Roberto D'Orazio, spilfiguur in
het verzet tegen de sluiting van Forges, is geschrapt als vakbondslid.
Vlaanderen krijgt een bouwmeester. De man of vrouw zal moeten
toezien op o.m. de estetische aspecten
van vooral openbare gebouwen.

Schrijver Peter Van Breusegem in het literair tijdschrift De Brakke
Hond, lente 1998

•

REPRESSIEDECREET
Of het gebruik van anti-ilepresslva ook de oorzaken van het probleem aanpakt, is niet geweten. Feit is
wel dat het RIZIV vorig jaar voor 4,6
miljard fr. aan anti-depressiva terugbetaalde. Sinds 1990 verdubbelde de
verkoop ervan.

De laatste

„Wat me wel in de Volksunie aantrekt is een evenwichtig en
intelligent sociaal programma, zeker sinds de aanvaarding van het
migrantenstemrecht door het partijcongres in Leuven Wat er nog
overblijft van het Vlaams-nationale is genoeg en voldoende om
duidelijk te maken tot wie de partij zich ncht en wat ze beoogt
een autonoom en onafhankelijk Vlaanderen dat openstaat op de
wereld. Nu, daar kan ik me perfect in herkennen Daar blijf ik
achterstaan en daarom zal ik de laatste zijn om de lichten uit te
doen mocht de partij ooit ophouden te bestaan, het liefst
wanneer ze werkelijk haar doel heeft bereikt "

Indien geen tweederde meerderheid kan
worden gevonden, dreigt premier Dehaene ermee het EU-stemrecht met een
gewone meerderheid door te voeren De
Raad van State veroordeelt dit. Daarom
gaat de premier nog op zoek naar een
tweederde meerderheid. Op zijn zoektocht vindt hij enkel de PRL-FDF, want
aan de Vlaamse eisen van de oppositiepartijen wil Dehaene niet tegemoetkomen.
Om de socialisten niet voor het hoofd te
stoten, is de PRL-FDF bereid om ook het
migrantenstemrecht bij gewone wet in te
voeren. In ruil daarvoor moet in de grondwet een aantal voorwaarden opgesomd
worden. De PRL-FDF beroept zich daarbij
op het Europees Verdrag van de Rechten

vyaarde Heer
Hoofdreaacfeur.
Vriend De Liedekerken, hebt gij zondag ook gekeken naar de
Ronde van Vlaanderen? Ik hoop het maar, want ik heb wel tien
keer naar u gewonken. Gehoor gevende aan uw oproep om met
de vlag naar de Ronde te gaan heb ik postgevat op alle punten die
ik belangrijk vond. Ik ben samen met onzen Adam en ons
Ludwina eerst naar Antwerpen gereden. De Liedekerken: daar
dampte mij de koekoek! Geen camera's, geen coureurs, gene
reclaamstoet. En we hadden natuurlijk weer geen petjes meegenomen! In Hasselt, Leuven en Brussel - op een confederate
bedevaart na - hetzelfde beeld.

Gelukkig werden wij in Tongeren de weg gewezen door een
heerschap met een vettig kopke en een strak gestreken hemd die
ook dezelfde kant uitmoest. 'Patrick De Waelen' probeerde hij
nog, maar ik heb hem gezegd dat wij naar de Ronde van
Vlaanderen wilden en dat hij voor de rest gene flauwekul met ons
moest proberen uit te halen. De Liedekerken, ik zal het voor het
heil van uw lezers maar niet hebben over de wereldvreemde
gedachten van deze fijngekapte mens, maar 't moet wel een
belangrijk figuur zijn, want hij mocht op het podium nog vóór dat
de renners binnen waren.

WIJ-NOUS', maar hij annvoordde dat hij daar liever niks mee te
maken had en dat alleen ministers en andere groten op het
schavotje mochten. Vaneigens 'andere groten'! 'k Heb mij
trouwens laten vertellen dat die rosse wildenduvel ook ene
hoofdschrijvelaar is.
Ge vraagt de beelden bij de VRT maar eens op en weet mij dan te
zeggen of ge hem kent. Geeft ge mij dan zijn adres, want volgend
jaar wil ik ook voor de camera's met sjempagnj spuiten? En kan
onze kleine geen onbezweet klakske van 'Mepij' krijgen ?
Uw vlaggendrager in nood.

Toen ik, Adam en Ludwina hem wilden volgen stond er daar
trouwens ene forse vent in een geel-zwart carnavalsjaske met wat
verwaaid haar om ons tegen te houden. Ik zeg nog: 'Pers-Presse,

De Gele Geeraerts

# DOORDEWEEKS
van de Mens (EVRM). ledere migrant zou
dat verdrag moeten ondertekenen. Een
voorwaarde die fanatieke Franstaligen in
de grondwet willen opnemen is de absolute taalvrijheid. Op die manier willen
ze, via het migrantenstemrecht, de taalwetten op de helling zetten. De voorwaarde raakt kant noch wal. De Franstaligen weten dat, want hebben eerder de
absolute taalvrijheid op basis van het
EVRM geëist. Het Europees Hof sprak
hen toen tegen. Het meende dat het
territorialiteitsbeginsel niet in strijd is met
de mensenrechten en de niet-discriminatiebeginselen. Volgens Het Laatste
Nieuws toonde CVP-Kamerfractieleider
Paul Tant zich opgetogen over het „constructieve PRL-voorstel."

tegengewerkt door de Duitse conservatieve christen-democraten die zelf dergelijke taken ter harte willen nemen.
Van Hecke doet naar eigen- zeggen „zijn
werk enorm graag in Zuid-Afrika" en wil
daar zijn taak afwerken. Toch heeft hij ook
heimwee naar de Belgische politiek. Zaterdag jl. sprak hij met CVP-voorzitter
Mare Van Peel. Ook andere contacten staan
op de agenda. De gewezen voorzitter heeft
alvast een eisenbundel meegebracht. Aan
De Standaard verklaarde hij slechts een rol
in de CVP te willen spelen „indien de
vernieuwing zich in de lijstvorming doorzet. Ik stel inhoudelijke en programmatorische voorwaarden. Een nieuwe stijl is
nodig. Als ze Van Hecke terugwillen, moeten ze zijn vernieuwingsstrategie- en concept erbij nemen."

^

'Ze houdt van
hem, ze houdt
niet van hem.
ze houdt van
hem,..."
,:^^•^w,^_^^lJM^*. V

AMNESTY
Het comité }a, Maar dat druk uitoefent
opdat Vlaamse voorwaarden aan het EUstemrecht zouden worden gekoppeld, zet
reeds een aantal weken de CVP-fractie
onder druk. Aan het partijsecretariaat werden tot nu toe vijf waken voor de rechtstaat gehouden en pamfletten uitgedeeld.
Het comité meent dat de rechtsstaat op de
helling wordt gezet wanneer het EU-stemrecht met een gewone meerderheid wordt
goedgekeurd. Telkens weer verbood de
Brusselse burgemeester Frangois Xavier de
Donnéa (PRL) de ludieke acties. Het comité gaf daar geen gevolg aan. Hoewel het
geweldloos optrad, werden de betogers
hardhandig aangepakt, opgepakt en gedurende volle dagen zonder eten in de
gevangenis opgesloten.
WB-voorzitter Peter De Roover schreef
vlak voor een nieuwe wake een vrije
tribune in de De Standaard (6 maart).
,Meningsverschillen moeten kunnen, meningsuitingen verbieden niet" zo klaagde
De Roover aan. Omdat de Donnéa enkel
de keuze laat „tussen zwijgen of opsluiting", voorspelde De Roover dat hij als
gevolg van een wake in de gevangenis zou
belanden. De WB-voorzitter, die anders
nauwelijks in zijn kaarten laat kijken, had
slapende honden wakker gemaakt. Cameraploegen kwamen de sensationele aangekondigde protestactie gadeslaan, wat de
Donnéa deed besluiten de actievoerders
met rust te laten.
Niettemin blijft de burgemeester de acties
verbieden. Ja, Maar stuurt een brief naar
Amnesty International om een onderzoek
te vragen naar de censuurpolitiek van de
Donnéa.

HEIMWEE
Gewezen CVP-voorzitter/o^a« Van Hecke
is even in het land. Op vraag van de
Europese Volkspartij (EVP) vertoeft hij in
Zuid-Afrika waar hij o.m. instaat voor de
politieke vorming van de Afrikaanse christen-democraten. Naar verluid wordt hij er

kelijke medewerking op. Ze zwichtten
voor de druk van de Hoge Raad voor
Oorlogsslachtoffers die zich stoorde aan
het feit dat het decreet ook van toepassing is voor de slachtoffers van de
Spaanse burgeroorlog, nochtans bedoeld
om Agaiev, SP en verzetskringen over de
brug te krijgen. Hoe dan ook, het decreet
spreekt zich niet uit over amnestie en dus
niet over schuld, noch boete Geenszins
gaat het om een vergoeilijklng van de
collaboratie, noch om het uitwissen van
pijnlijke gebeurtenissen uit het collectieve
geheugen. De jaarlijkse vergoeding van
20.000 fr, vermeerderd met 5000 fr. per
om de joodse gemeenschap voor de ergpersoon ten laste, wordt enkel besteed
ste gruwelen te behoeden.
aan hen die eerherstel verkregen, maar
In dit land grijpen de Franstalige partijen
nog steeds financiële gevolgen van 'fougepleegde misdaden en huidige verfoeiten'
uit het verleden ondervinden. Vaak
lijke denkbeelden aan om alle gewezen
gaat
het om nabestaanden, samen allicht
Vlaamse collaborateurs met criminele fasniet meer dan twintig mensen.
cisten te vergelijken Natuurlijk zijn er nog
De Franse gemeenschap achtte het nietsteeds extreem-rechtse mandatarissen en
temin nodig om eenparig een belangensympathisanten die graag hulde brengen
conflict in te roepen. Geen enkele Fransaan de meest ontspoorde Vlaamse idetalige mandataris was er op uit een verologen uit het interbellum. Ook zij maken
zoenend gebaar te stellen. De reden''
misbruik van het tijdsklimaat. Maar, moeVolgens de Franse gemeenschap stelt het
ten diegenen die nog steeds nadelen van
voorstel collaborateurs van het nazi-rede repressie onden/lnden daardoor boeglme moreel en materieelgeWik met oorten?
In het Vlaams parlement dienden op 2 mei logsslachtoffers. Deze opzettelijk ver1996 Paul Van Crembergen (VU) Herman keerde interpretatie steekt schnl aftegen
Suykerbuyk ( CVP), Marino Keulen (VLD), het inzicht van Louis Davids hoofdreJacques Timmermans (SP) en Jos Geyselsdacteur van het Belgisch Israëlisch Weekblad. In een interview met Gazet van
(Agaiev) In de commissie ive/zi/neen voorAntwerpen
(7 maart) pleitte Davids opstel van decreet in „houdende vaststelling
nieuw
voor
amnestie „ omdat ik t>egrlp
van de voorwaarden voor getroffenen
heb
voor
de
vaak piepjonge idealisten die
van repressie en epuratle en voor andere
zich
Ideologisch
hebben laten verleiden
oorlogsslachtoffers om In aanmerking te
omdat
ze
niet
beter
wisten. Waarom moekomen voor een financiële tegemoetten
die
mensen
er
heel hun leven voor
koming." Na meerdere adviezen van de
boeten? Maar, Ik ben wel tegen amnestie
Raad van State, die het Vlaams parlement
voor verklikkers en folteraars."
terzake niet bevoegd acht, en na amenLouis Davids begrijpt wat de Franstaligen
dementen van Suykerbuyk, Van Crembergen en Etienne van Vaerenbergh (VU) niet willen begrijpen. Het kan verkeren.

ij tijd en wijle duiict in meerdere landen het onverwerkt
oorlogsverleden op. Naarnnate de jaren verstrijl<en
wordt het nnoeilijker om daarmee in het reine te komen.
Ook in België gaat de nochtans noodzakelijke verzoening
meer en meer op een processie van Echternach lijken.

B

Verdriet van België
Vla het proces tegen oorlogsmisdadiger
Maurice Papon barstte in Frankrijk een
discussie over het collaborerende Vlchyregime los De beoordeling van het verleden kan niet los worden gezien van het
heden Het proces greep plaats in een
algemeen angstgevoelen voor opkomend
extreem-rechts. Er was de massale betoging tegen regionale coalitievorming
tussen centrum-rechts en extreemrechts. In dat klimaat is het niet ondenkbeeldig dat historische nuancering
uitblijft, dat aan een grondig onderzoek
over oorzaken en gevolgen wordt voorbij
gegaan. Dat fenomeen doet zich zowel bij
de 'juisten' als de 'fouten' voor
De hooghartige Papon, die gedurende de
periode l942-'44 als secretaris-generaal
van de eironde de deportatie van 1560
joodse mannen, kinderen en vrouwen
naar dodenkampen hielp organiseren, Het
tijdens het proces nimmer een woord van
spijt of berouw horen. Voelde Papon zich
gesterkt door het oprukkende extreemrechts, door de toenemende rassenhaat?
Papon wendde de schuld af op anderen,
want was ook het Pétain-regime niet antisemitisch? Het kon niet verbergen dat hij
op basis van een nationaal-socialistische
rassendoctrlne elementaire mensenrechten heeft geschonden en nimmer zijn
verantwoordelijkheid heeft opgenomen

keurde de commissie het voorstel toch
goed. Agaiev en SP bliezen de oorspron-
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stof tot spreken
„Ik kan u echter bevestigen dat het aantal
betrokken militairen het nationaal
gemiddelde niet zou overschrijden. Ik deel
niet helemaal uw mening als zouden de
betrokkenen met schulden niet voor hun
situatie verantwoordelijk zijn. Mijns
inziens zou iedereen toch zijn limieten
moeten onderkennen en bij problemen

^

eventueel advies inwinnen bij bevoegde
personen. Het principe van deze sancties
bevindt zich in het tuchtreglement dat
zegt dat elke militair dient te vermijden

WETSTRAAT

^

e verkiezingen zijn in zicint. Het wordt stilaan
traditie onn op dat moment een nieuwe wet
op de partijfinanciering l<laar te stomen. Dat
gebeurde in de federaie
Kamer van Voll<svertegenwoordigers,

D

wat is een partij?
Sinds de jaren 1970 rezen de verkiezingsuitgaven van de Belgische en andere
politieke partijen de pan uit. In meerdere
landen trok men aan de alarmbel en
vaardigde men wetten uit om de campagnekosten in te dijken. Niet in België,
waar in 1985 de giften aan politieke
partijen fiscaal aftrekbaar werden gemaakt. Toen in 1987 de partijen een
slordige één miljard uitgaven om de kiezer van hun gelijk te overtuigen, begonnen sommigen het welletjes te vinden.
RECLAMEBORDEN
In 1989 nam CVP-kamerlid Luc Dhoore
het intitiatief om paal en perk te stellen
aan de verkiezingsuitgaven, terwijl tevens
de financiering van de politieke partijen
op de agenda stond. De wet-Dhoore werd
in 1993, 1994 en vlak voor de verkiezingen van 1995 gewijzigd.
Verleden week werd de wet nogmaals
aangepast, nadat de meerderheidspartijen
en de PRL-FDF in de werkgroep-Lan-

gendries daarover van gedachten hadden
gewisseld. Het uitgangspunt van de vier
nieuwe wetsvoorstellen, ingediend en
goedgekeurd door de meerderheidspartijen en PRL-FDF en van toepassing op de
federale, regionale en Europese verkiezingen, blijft onveranderd. Partijen en
individuele kandidaten mogen tijdens de
'sperperiode' - drie maanden voor de
verkiezingen - almaar minder campagnegeld uitgeven. Er wordt hen bovendien
voorgehouden hoe ze campagne moeten
voeren. Tot slot worden ook de campagnegiften aan beperkingen onderworpen. In ruil voor dit alles krijgen de
partijen een fikse overheidsdotatie. Deze
bedroeg tijdens de electorale periode van
1991 nog 50 miljoen fr. In 1995 werd dit
tot 45 miljoen fr. teruggebracht, vandaag
wordt dit bedrag andermaal met 5 miljoen fr. verminderd. De uitgaven voor
individuele kandidaten worden tot 30%
teruggeschroefd. En voortaan moeten
ook de electorale reclameborden van
4m2 uit het straatbeeld verdwijnen.

Geen beloften
In de Kamercommissie voor Financiën en
Begroting interpelleerde VU-volksvertegenwoordiger Karel Van Hoorebeke premier Dehaene over de sociaal-economische toestand in België. Van Hoorebele maakte een
eerlijke balans op. Hij wees vooreerst op
positieve elementen als de economiche
groei en het verminderen van het begrotingstekort. Op deze terreinen scoort de
overheid ongetwijfeld goed. Op het vlak van
de werkloosheidsgraad is de toestand minder rooskleurig, het aantal werklozen in België en vooral Wallonië ligt hoog boven het
Europees gemiddelde. Door de hoge loonkost verdwijnen veel uitvoerende jobs, zodat
de sociale onrust nog toeneemt. Bovendien
moeten de werklozen geen soelaas verwachten van het Belgisch sociaal overleg. In aan-

4
9 april 1998

om de eer of de waardigheid van zijn
status en zijn functie in het gedrang te
brengen. Dit principe wordt met de
voeten getreden in geval men zich diep in
de schulden steekt." Uit een antwoord
van de minister van Landsverdediginge
Poncelet aan PS-kamerlid Demotte op
diens vraag over het nut van tuchtsancties
tegen militairen met schulden.

loop naar de Europese top van Cardiff van
half april zit dit overleg muurvast.
Daarom stelde Van Hoorebeke voor om ten
aanzien van de laagste looncategorieën een
drastische lastenverlaging door te voeren en
het sociaal overleg voortaan op regionaal
niveau te organiseren. Daarmee kaartte het
Gentse kamerlid één van de VU-congresresoluties in het parlement aan. De premier
liet zich niet tot grote beloften verleiden en
stelde dat „het EMU-harnas geen grote loonlastenverlagingen toestaat." Hij was ook niet
bereid om VEV-voorzitter Karel Vinckte volgen en voor een Vlaams- en Waals sociaal
overleg te kiezen. Dehaene geeft de sociale
partners nog een kans om voor de Europese
top een sociaal akkoord te bereiken.
Zeger Collier

belangrijk. Precies op dat vlak loopt het
behoorlijk mis. Nog steeds kunnen lokale
of provinciale partijafdelingen ongehmderd geld ontvangen, is er de mogelijkheid van promotie voor een bepaalde
partij door ziekenfondsen of vakbonden
en blijven publiciteit en sponsoring toegelaten. Ergerlijk is dat de controlecommissie letterlijk zowel partij als rechter is.
De VU stelde voor dat het Rekenhof zich
met de controle van de wet zou inlaten,
maar vooral de PS stond op de rem. Van
de Casteele en VU-kamerlid Karel Nan
Hoorebeke meenden ook dat de sperperiode tot een jaar moest uitgebreid
worden. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, want sommige, vooral grotere
partijen, voeren constant campagne.
vu-fractieleider Annemie Fractieleider Annemie Van de Casteele
Van de Casteele beet van zich af
wees erop „dat ook in dit dossier de
Franstaligen de Nederlandstaligen dwingen de lat lager te leggen, zelfs in het
DEFINITIE
Vlaams
parlement."
In de werkgroep-Langendries, waar over
de Nieuwe Politieke Cultuur wordt gesproken, heeft men vooral getracht om
orde op zaken te stellen inzake partijfinanciering. Sinds de geruchtmakende
affaires brengt de publieke opinie het
toekennen van giften in verband met
corruptie of laakbare 'wederdiensten'.
Eertijds konden particulieren nog onbeperkte electorale gelden aan partijen
overmaken. De nieuwe wet bepaalt dat
een natuurlijk persoon maximum 20.000
fr. per gift en hoogstens 80.000 fr. per jaar
aan partijen mag geven. Bedraagt de niet fiscaal aftrekbare - gift meer dan
5.000 fr, dan moet de 'schenker' in de
boekhouding geregistreerd worden.
Sinds 1993 kunnen bedrijven geen campagnegeld aan partijen meer schenken.
De wet werd handig omzeild omdat niet
verwoord werd wat onder een partij
moest worden verstaan, zodat via de
financiering van o.m. studiediensten belangrijke, fiscaal aftrekbare, bedragen bij
de partijen terechtkwamen. De wetgever
heeft nu een poging ondernomen om
partijen te definiëren. Voortaan worden
ook de 'componenten' van partijen,
zijnde de studiediensten, wetenschappelijke instellingen, politieke vormingsinstellingen, politieke omroepverenigingen, de parlementaire fracties en de arrondissementele afdelingen in de definitie opgenomen.
SPERPERIODE
De VU, bij monde van kamerlid A««ew/e
Van de Casteele, hekelde het 'betuttelende' verbod op grote affiches. Bovendien halen de vermindering van individuele giften en de verplichte registratie
van de giften weinig uit. Niet het beperken van de privacy, maar de toepassing
van de wet en de controle op de wet is

STAART
Daarop schoot PRL-FDF-kamerlid Didier
Reynders uit zijn sloffen. „Ik ben het beu
almaar lofbetuigen over Vlaanderen en
over het ethisch gedrag van Vlaamse
politici te moeten horen.
Ik vraag mij af of wij wel inzage in de
rekeningen van de Volksunie en de door
haar voorzitter opgerichte beweging zullen krijgen." CVP-fractieleider Paul Tant
zei verwonderd te zijn „dat de voorzitter
van een bestaande partij even aan de kant
gaat staan, een eigen beweging opricht en
onbeperkte financiële middelen kan werven."
Annemie Van de Casteele beet gepast van
zich af: „De vrijheid van vereniging bestaat nog altijd. Als uit het initiatief van
Bert Anciaux iets komt dat naar verkiezingen gaat, dan valt dat onder de
normale wetgeving. Yoor de inkomsten
van nieuwe bewegingen bestaan geen regels. Aangezien dergelijke bewegingen
geen geld van de overheid krijgen, kan men
ze niet verbieden elders inkomsten aan te
boren, zoniet fnuikt men de oprichting
van nieuwe bewegingen."
Uit het debat kon achterhaald worden dat
de grotere partijen wel degelijk op hun
hoede zijn voor de oprichting van nieuw
politieke bewegingen. Zonder hen, zoals
voor partijen, een overheidsdotatie toe te
kennen, stelde SP-kamerlid Louis Yanvelthoven via een amendement voor om
ook nieuw opgerichte bewegingen onder
de nieuwe wet te doen vallen. De Raad
van State floot hem terug. Het rechtscollege zei het niet met zoveel woorden,
maar het venijn zat in de staart.
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orige week stelde Jan Goorden, de ombudsman
van de Vlaamse gemeenschap, zijn jaarverslag
voor. Het was een in meerdere opzichten vreemde
gebeurtenis.

V

^

We zijn formeel: nog voor we naar de
voorstelling van het jaarverslag van de
ombudsman gingen, hadden we dit artikel - in gedachten! - al geschreven. Een
steeds betere Vlaamse dienstverlening,
het grote aantal verkeerd geadresseerde
telefoontjes, de Ruimtelijke Ordening
(R.O.) als 'wingewest' voor het politiek
dienstbetoon. We hadden ook ruimte
voorzien voor een nummertje 'in de kijker' van John Taylor (CVP), een citaatje
van jan Goorden zelf, eentje van Norbert
De Batselier (SP) en een van Vlaams
minister van Ambtenarenzaken Luc Van
den Bossche (SP). Tot slot nog een 'stinkend' klachtenbundeltje. Deze gebeurtenis zou zonder twijfel in weinig meer
dan de samenstelling van de hapjes verschillen van de twee vorige. Besluit; 'De
ombudsman is nog steeds de teek in de
pels van de Vlaamse overheid.'
WISSEL
Edoch, een en ander draaide dit jaar
helemaal anders uit. Meer nog: het waren
de Vlaamse volksvertegenwoordigers die
zich, in min of meerdere mate geïrriteerd,
vastbeten in een ombudsman die voor zijn
doen erg onzelfzeker voor de dag kwam.
Het kan hem eigenlijk niet eens aangewreven worden: hij is werkonzeker.
Zoals dat in dit land gaat is de 'onafhankelijkheid' van een instituut maar in
zoverre gegarandeerd dat het de onafhankelijkheid van andere niet schaadt.
Bij een ombudsdienst moet zoiets dus
vroeg of laat fout lopen: politici hier te
lande nemen het niet dat iemand hen, hun
beleid of hun diensten de les komt spellen. Ook niet als dat terecht is.
Mogelijk is het daarom dat de ombudsman in Vlaanderen niét - zoals in zowat
heel de rest van beschaafd Europa - onder
de wetgevende, maar onder de uitvoerende macht ressorteert. Dit leidt tot de
vreemde situatie dat hij steevast zijn eigen
broodheren - i.e. de Vlaamse regering moet op de vingers tikken. Binnen afzienbare tijd zal de ombudsman evenwel
onder de vleugels van het controle-orgaan, i.e. het Vlaams parlement, gebracht
worden. Of dat opnieuw Jan Goorden zal
worden, is nog niet geweten. Er bestaat
evenwel geen twijfel over dat hij best wel
in de functie wil blijven: „Yoor de voorbije S jaar wil ik de Vlaamse regering
danken voor het vertrouwen. Aan het
Vlaams Parlement bied ik, samen met mijn
medewerkers, mijn dienst aan om de
ombudsdienst verder uit te bouwen in een
democratisch Vlaanderen" luidde het in
het verslag. Tijdens de voorstelling ervan
sprak Goorden nog over de noodzaak van
'continuïteit'. Daar is wat voor te vinden,
temeer daar teveel wisselende namen en
gezichten de geloofwaardigheid van
zulke diensten geen goed doen.

ACTUEEL

Het eigenlijke verslag bevatte weinig
echte verrassingen al bleken er het afgelopen jaar problemen met premies voor
huisvesting, milieuheffingen, kijk- en
luistergeld en, nog steeds, studietoelagen.
In de R.O. blijkt dan weer 'een positieve
trendbreuk' vast te stellen en het aantal
dossiers met gegronde klachten verminderde.
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zacht is. Ik meen dat uw dienst het
niettemin in alle oprechtheid heeft samengesteld. " Goordens antwoord kwam
erop neer dat Van Grembergen niet moest
denken dat er van enige mmenging sprake
was... Door al deze tussenkomsten - en
de halfslachtige antwoorden erop - ging
de essentie van veel van Goordens voorstellen evenwel verloren.
Na afloop opperden sommigen dat de

Ombudsman
spaart kool en geit

Goordens besluiten dieper zal ingegaan
worden in het parlement. Of Goorden
daar zelf nog bij zal zijn, is minder zeker.
Mogelijk had hij er beter aan gedaan om,
zoals gewoonlijk, te kiezen voor de aanval. Het ware veel moeilijker geweest
deze bekwame, maar niet altijd even
genuanceerde man, aan de kant te schuiven. Afwachten en duimen.

Jan Goorden
Is
werkonzeker.
MogelUk bleef
hIJ daarom op
de vlakte In
zUn

(gv)
TEGENAANVAL
In tegenstelling tot andere jaren waren de
resultaten van het jaarverslag minder interessant dan de vragenronde, meestal het
moment waarop Goorden goed op dreef
kwam omdat hij naar hartelust kon 'counteren'. Dat was nu niet het geval. Op een
vraag over het dienstbetoon - andere
jaren toch een stokpaardje van de ombudsdienst - kwam een onduidelijk:
„Daar is niet veel aandacht aan besteed
omdat de Vlaamse volksvertegenwoordiging een deontologische code heeft goedgekeurd."
Filip Dewinter (VB) drong tevergeefs verder aan met de stelling dat dit toch het
verslag van 1997 betrof en de bewuste
code pas begin dit jaar werd aanvaard.
Zijn collega Ward Beysen (VLD) maakte
zich sterk dat de signalisatie over wegenwerken - en met name de bedragen
erop - juist waren en verwonderde zich
erover dat de ombudsdienst zoveel klachten erover kreeg. Goorden moest zich
herstellen en toegeven dat het vooral over
de termijnen ging en niet over de bedragen. Een soortgelijk dispuut deed zich,
nu met Bruno Tobback (SP), voor over de
heffingen van de Vlaamse MilieuMaatschappij. Openlijke tegenwind kreeg de
ombudsman, duidelijk niet in zijn element, ook over een voorstel over de
'billijke en humane toepassing' van de
wetten: 'Moet iemand die twee dagen te
laat is met zijn aanvraag voor een studiebeurs, die toelage ontzegd worden?'
was Goordens vraag. 'En wat dan met
iemand die drie, vier of vijf dagen te laat
is?' luidde het van de overkant. „Ik ben
het met u eens dat minder goede decreten
moeten worden aangepast, maar ze mogen niet naar willekeur worden toegepast"
pareerde inleider De Batselier niet onterecht. Helemaal misbegrepen werd VUfractieleiderFiJ«/Va« Grembergen. In zijn
tussenkomst had hij nochtans resoluut de
verdediging van Goorden op zich genomen: „Ik begrijp dat sommige parlementsleden menen dat uw verslag te

ombudsdienst de kool en de geit had
gespaard en een - in zijn situatie begrijpelijke - soort van zelfcensuur had
toegepast om vooral niet tegen zere schenen te stampen. Dat heeft schijnbaar een
averechts effect gehad want de aanwezige
volksvertegenwoordigers waren bijzonder ad rem, soms op het vijandige af. Het
lijdt geen twijfel dat op sommige van

Jaarverslag.

c» Ombudsdienst van de Vlaamse Gemeenschap, Boudewijnlaan 30, WOO
Brussel, tel. 02/507.50.70, fax.
021507.55.88,
E-mail:
ombud@vlaanderen.be.
Het jaarverslag is in te kijken in elke
zichzelf respecterende Vlaamse openbare bibliotheek.
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verkeersborden in de prak
Langs de Vlaamse gewestwegen staan ten gevolge van verkeersongevallen of soms van vandalisme heel wat vernielde verkeersborden. Het
kan soms maanden duren vooraleer ze vervangen worden. Dat is ook Etienne Van Vaerenbergh opgevallen en daarom wou hij van
Eddy Baldewyns, Vlaams ministervan Openbare
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, weten hoeveel verkeersborclen er in de loop van

provincie
Antwerpen
Limburg
-*^'
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Viaanderen

te vervangen zyn afhankelijk van aard en afmetingen van de verkeersborden.
Pnoritair worden de voorrangsborden, de verbodsborden en de gevaarsborden vervangen.
Deze vervanging gebeurt in principe binnen de
48 uur na de vaststelling van de beschadiging
aangezien deze borden meestal voorradig zijn.
De vervanging van de beschadigde aanwijzingsborden, wegwijzers en voorwegwljzers

vernielde
verkeersborden

Totale kostprijs
tnl997

Cerecupereerd
b^irag

& 654
^ 700
901
1,127
835

10.767.906,4,704.000,5.430.062,7.834.900,8.001,594,-

6.099 783,3.350,333,3.258,037,1.487,404,5,269,527,-

het Jaar 1997 vernield werden, V\/at de kostprijs
is om deze vernielde verkeersborden te verwijderen en te vervangen door nieuwe? Welke
termijnen zijn er bepaald om vermelde verkeersborden te vervangen' Dient de verzekering de kosten te betalen aan het Vlaams
Gewest wanneer er bij een verkeersongeval
verkeersborden worden vermeld? Zo ja, wat is
de opbrengst van de hele operatie voor het jaar
1997?
De minister gaf een overzicht per provincie van
het aantal vernielde verkeersborden ten gevolge van verkeersongevallen, de kostprijs om
de borden te vervangen en de bedragen die van
verzekenngen of schadeverwekkers werden teruggevorderd.
De termijnen om de vernielde verkeersborden

daarentegen dienen bij een gespecialiseerde
firma te worden besteld zodat de vervanging
hiervan meer tijd vraagt. Hier schommelt de
vervangingstermijn tussen 1 a 3 weken naargelang het type-bond.
Vanzelfsprekend kunnen de onkosten voor de
vernielde verkeersborden slechts worden aangerekend als de schadeverwekkers gekend zijn.
In haast alle gevallen gebeurt de recuperatie
dan door toedoen van de verzekeringsmaatschappijen.
De totale opbrengst van de hele operatie, voor
het jaar 1997, is echter nog met gekend omdat
er nog een aanzienlijk aantal schadedossters
administratief of juridisch met zijn afgehandeld.
De opgegeven gerecupereerde bedragen zijn
dus voorlopige cijfers
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ussen 18 en 26 maart bezocht een delegatie
o.l.v. senator]an Loones Turkije. Op uitnodiging
van een comité dat de oorlog tegen het Koerdische
volk bestrijdt, nam de groep er op 21 maart deel aan
Newroz, het Koerdische nieuwjaar. Isabelle Dekeyzer
maakte de reis mee en laat in het eerste deel van
haar dagboek kijken.

T
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Jan Loones
samen met de
partusecretaris van
Hadep. De
man toont de
gewraakte
Koerdische
kalender die
zUn partijvoorzitter In
de cel bracht.

Donderdag 19 maart, Istanbul.
De consul van België, Mare Van de Reeck,
informeert ons over de Belgische investeringen in Turkije. Van dhr. Kanar,
advokaat bij de Turkse mensenrechtenorganisatie IHD, komen we te weten dat
er voorlopig geen hoop is op democratie
in Turkije. Van de 77 IHD-bureaus zijn er
nog nauwelijks 15 actief. Volgens hem
zou de Turkse staat zelfs tribunalen aan
het Europees Hof van Straatsburg betalen
om klachten tegen de Turkse staat te
seponeren. IHD erkent de oorlog in Turks
Koerdistan, die heeft reeds 300.000 doden geëist en 3.000 dorpen werden platgebrand. De vluchtelingenstroom vanuit
Z-0-Turkije is het rechtstreeks gevolg van
deze oorlog. Het rapport van de Human
Rights Association heeft het over de inzet
van Duitse, Franse, Belgische en Zweedse
wapens, het verslag daarover is niet vatbaar voor publicatie. De UDP, de Socialistische Partij van de Vrijheid en de
Solidariteit, wil, zoals in 1995, een coalitie vormen met Hadep, de Koerdische
Halkin Demokrasi Partisi-1994, om de
kiesdrempel van 10% voor de nationale
verkiezingen te doorbreken. Hadep moet
kost wat kost in de Nationale Assemblee
raken, wil er een oplossing gevonden
worden voor de Koerden. Maar de
Turkse staat doet alles om Hadep onderuit te halen.
Murat Bözlak, voorzitter van Hadep,
werd onlangs tot 22 jaar gevangenisstraf
veroordeeld, de verspreiding van een
kalender met foto's over Koerdistan volstond om hem van separatistische propaganda te beschuldigen. Hadep beweert
dat de partij eenzelfde strijd voert als de
PKK, maar dat de partij bewust heeft
gekozen voor een democratische weg. De
partij wil geen jonge Koerden meer zien
sneuvelen. Van Europa wordt niet veel
verwacht. Daar tellen alleen economische
belangen, heet het.
Ondertussen wordt de repressie tegen de
Koerden geradicaliseerd. Tijdens de
vrouwenbetoging op 8 maart 1998 werden vrouwen en kinderen hardhandig
uiteengeslagen. Ook Hadep moet haar
Newroz-programma tot een minimum
herleiden. Maar de repressie kan het feest
echter niet breken omdat het zijn oorsprong vindt in een overwinning op de
onderdrukking.

6

In de 7de eeuw voor Christus leefden de
Koerden onder het schrikbewind van
koning Dehhak. Volgens de legende werd
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hij ziek en schreven de artsen hem een
dieet voor: hersenen van 4 jongens! Uit
medelijden liet Dehhak er telkens 2 vrij,
zij trokken zich terug in de bergen. Wan-

het oorverdovend lawaai van rondcirkelende legerhelikopters... 's Avonds
worden in de buitenwijken de eerste
vreugdevuren aangestoken.
Morgen is het feest, om 9 uur hebben we,
samen met andere buitenlandse delegaties, afspraak in Batikent.
Zaterdag 21 maart, Batikent.
We rijden voorbij het gebouw van de
Grijze Wolven, aan de gevel hangt een
grote Turkse vlag, militairen houden er de

TtirkiJe. een mozaïek
van onderdrukte
culturen
neer het aan smid Kawa was om zijn
zonen te offeren, bracht hij ze meteen
naar de bergen. Op een 21ste maart
vermoordde hij de koning en ontstak een
groot vuur. Zo is Newroz voor de Koer-'
den „het feest van de bevrijding" geworden.
Vrijdag 20 maart, Diyarbakir.
In Diyarbakir doet niks nog aan het
Westen denken. De stad is omgeven door
oude albasten muren in verval; ze worden
niet gerestaureerd omdat ze restanten van
de Koerdische cultuur zijn. Alles wordt
op straat verkocht. Een tapijthandelaar
vertelt dat hij van Koerden die uit hun
dorpen zijn verdreven, vele tapijten en
kilims aankoopt tegen een eerlijke prijs.
Kilims zijn handgeknoopte tapijten
waarop vaak oude verhalen staan uitgebeeld.
In de hoofdstraat stoten we op een groot
aantal militairen met blinkende machinegeweren. De kinderen, die ons hun
snoepgoed willen verkopen, letten er niet
langer op. Officiële bezoeken van hoge
ambtenaren in het kader van Newrüz, het
door de Turkse staat gerecupereerde Newroz, zijn immers aangekondigd. Later
op de dag vernemen we dat vele van deze
bezoeken worden afgelast, o.a. in Mardin. Ondertussen is de aanwezigheid van
leger en politie sterk opgedreven. Het
Democratisch Platform, in 1991 opgericht tegen het geweld van de Grijze
Wolven, huist in het gebouw van IHD, in
mei 1997 werd het gesloten. Het Platform ziet geen verbetering in de houding
van de Turkse staat ten aanzien van de
Koerden. In november 1997 werden
rond Mardin nog dorpen platgebrand.
Arrestaties, folteringen en verdwijningen
gaan door „onder de hoede" van de
Turkse staat. Gesprekken vallen stil onder

wacht. Overal langs de weg worden identiteitscontroles uitgevoerd. De delegatie
wordt gefouilleerd.
Wij worden onmiddellijk door het feest
opgeslorpt. Mannen, vrouwen en kinderen dansen rond vuren, in hun midden
een vrouw met een kind op haar schouders; zijn kleine hand vormt het V-teken.
De intense feestvreugde doet de camera's,
die vanop de daken van gebouwen alles
filmen, vergeten. Makvule, Fatma, Jegep,
Yasemine - kinderen met een Turkse
naam maar van Koerdische ouders uit
platgebrande dorpen - begrijpen niet
waarom er zoveel politie en leger is. „We
doen toch niemand pijn." Een vrouw
komt op ons af en roept: „We willen
vrijheid. Stop het moorden. We willen
allen broeders zijn". Vredesduiven worden gelost. Mensen verdringen zich voor
de camera en maken het V-teken terwijl
ze roepen: „Schiet, guerrilla, schiet en je
zal een vrij Koerdistan creëren". Strijdlustige leuzen voor de meest humane eis:
„Wij zijn niet anders. Wij willen behandeld worden als mensen!".
Getuigenissen over schendingen van
mensenrechten stapelen zich op.
Samiye Ekdi - ze lijkt een jaar of 70, maar
is er slechts 48 - werd reeds 8 keer
gefolterd. Vastgebonden werd ze met
koud water bespoten, haar borsten geelektrocuteerd. Haar zoon zit bij de guerrilla , haar dochter voor 30 jaar in de
gevangenis. „Ik heb geen spijt. Ik zou alles
opnieuw doen, alles voor de mensenrechten!" Legerhelikopters vliegen laag
over, de massa joelt. De meeste hier zijn
zelf of iemand van hun familie slachtoffer
van folteringen of gevangenis. De kreet'
„Koerdistan wordt het graf van de fascisten" verklaart veel. De massa knielt in
stilte neer. Iemand roept:„De martelaren
zijn aan ons". Mensen lopen achter de
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vlag van Hadep, een blauwe vlinder op
gele achtergrond. Velen hier stemmen
voor Hadep.
Yeysel getuigt: „Ik stem voor Hadep,
maar verkiezingen halen niks uit; onze
politici worden gearresteerd. De Turkse
staat begrijpt het woord vrede niet!"
Ze vragen Europa om hulp, sommigen
vinden dat Europa niks doet om de
oorlog te stoppen. Een meisje met de
Koerdische driekleur in haar haar zingt
voor de camera een lied voor de bevrijding van Leyla Zana, de mannen vallen telkens in met „Guerrilla".
Ondertussen zijn alle straten naar het
plein afgesloten, het volk verzamelt voor
een stoet naar de begraafplaats van de
martelaren. „Hier ons volk!" schreeuwen
ze naar leger en politie, die nu massaal en
met groot geschut aanwezig zijn. Wanneer mannen, vrouwen en veel kinderen
als een kudde dieren in een zijstraat zijn
samengedreven, chargeren de ordetroepen en rijden gemotoriseerde agenten op
de massa in.
Een jongen draagt een bewusteloos meisje
op zijn schouder en roept om een ambulance. Matrakken hakken in op hoofd,
nek en rug. Kinderen en vrouwen worden
uit hun schuilplaats gesleurd en krijgen
slaag, vaak door twee militairen tegelijk.
Leden van de delegatie evacueren op het
laatste nippertje een journalist, zijn collega is reeds opgepakt.
We zoeken onze weg terug door de modder, veroorzaakt door de waterkanonnen.
Blikken van verslagenheid kruisen elkaar,
mannen ondersteunen elkaar, kinderen
huilen. Een vrouw wijst ons op een hoop
schoenen, verloren tijdens de vlucht. We
verlaten Batikent met het gevoel dat
"het" hier nog niet gedaan is.
's Avonds deelt het Democratisch Platform mee dat de arrestaties in Batikent
inderdaad nog steeds doorgaan, dat reeds
200 Koerden zijn gearresteerd, dat er 30
gewonden werden geteld, dat er 2 doden
vielen...

Niettegenstaande deze harde repressie
hebben de Koerden massaler dan andere
jaren hun Newroz gevierd en het officiële
Newrüz geboycot.
Heel even nam senator Jan Loones aan de
officiële festiviteit deel. De senator vond
„dit onderonsje van enkele hoge ambtenaren in maatpak maar belachelijk".
Zeker in vergelijking met de 100.000
Koerden die op hun feest de vredesboodschap „Stop de oorlog" hebben uitgeschreeuwd.
Isabelle Dekeyzer
Volgende week:
Naar het hart van Koerdistan

Luchtshow - show = lucht.
Zondagnamiddag wandelden en fietsten
talloze mensen volop genietend van een
schitterende rustdag. Onder een stralende zon scheen de omgeving één idyllisch landschap vol lenteblijheid. Ineens
betrok de hemel; niet door wolken maar
door verscheidene oorlogsvliegtuigen. In
groepen van vier scheurden straaljagers
door de lucht en meteen was alle rust
weg. Deze miljardenverslindende militaire ondingen waren op weg naar een
triomfalistisch huldefeest. Een verplicht
nummer om de oorlogspropaganda en
bijhorend geldgewin volop te steunen.
Enkel hoge legerleiders en een handvol
politici (haviken azend op smeergeld?)
hebben hierbij baat.
Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat
men nog miljarden pompt in een systeem
dat de hele geschiedenis door bewezen
heeft grandioos te falen? Vrede brengt
men niet met soldaten en wapens. „Onze
jongens" zijn niet opgeleid voor die taak
omdat de hele militaire strategie gericht is
op vernietiging en geweld. De mensen die
leven in conflictlanden hebben nood aan
preventie en diplomatie, aan vrijheid en
rechtvaardigheid. Alleen zo kan er vrede
komen. Geef elk volk het recht op zelfbestuur en eerlijke kansen op ontwikkeling en voorziening in de basisbehoeften. Zorg ervoor dat overal ter wereld de
mensenrechten geëerbiedigd worden. Pas
dan kan er een klimaat van vrede ontstaan. Dit is niet zo utopisch als het lijkt.
Als men alle financiële inspanningen op
militair gebied wereldwijd samentelt
heeft men een veelvoud van het bedrag
dat nodig is om elke aardbewoner in
menswaardige omstandigheden te laten
leven. Indien men alle man- en vrouwkracht inzet voor geweldloze en opbouwende initiatieven zijn we al een flink
eind op de goede weg.
Mochten alle F16's vervangen worden
door reddingshelikopters, alle tanks door
ziekenwagens en alle soldaten door hulpverleners... Waarom de 100 miljard die
nu verkwist worden door het kunstmatig
in leven houden van een allang achterhaald anachronisme als het leger niet
gebruiken daar waar het meer nodig is? Ik
denk dan aan gezondheidszorg, onderwijs, sociale voorzieningen, gerecht...
Een burgerdienst van |onge vrijwilligers
uitbouwen is veel zinvoller dan het instandhouden van een leger dat enkel

jonge mensen opleidt om geweld te gebruiken, te doden en vernieling te
zaaien.
In ex-Joegoslavië werkten vrijwilligers
samen met de plaatselijke bevolking aan
echte vredesopbouw. Nu nog zetten ze
zich volledig in voor een vredevolle samenleving en bouwen dorpen weer op,
steen voor steen en met aandacht en
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De vele schandalen en misbruiken - nagenoeg onbestraft! - die „onze jongens"
op hun zogenaamde vredesmissies veroorzaken staan in schril contract met de
moedige en onbaatzuchtige inzet van de
vele stille vredestichters. Laatstgenoemden rijden en wandelen naamloos en met
een vredig gevoel rustig door de natuur
op een zonnige lentedag. Tot de luid-

MIJN MENING

eerbied voor de mensen ginder. Zij kregen en krijgen geen huldefeest of steun
van de overheid, zelfs nauwelijks mediaaandacht. En toch zijn zij de ware helden.
Zij bereiken oneindig veel meer dan militairen, vooral naar de toekomst toe.
Nooit brengt een oorlog vrede, nooit
kunnen geweld en machtsvertoon orde en
rust brengen.
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ruchtige oorlogsmachines elke illusie van
vrede genadeloos de grond inboren. Intriestig en bijna om moedeloos van te
worden. En toch moeten we er blijven in
geloven. Overigens, neem de "show" van
luchtshow weg en er blijft enkel "lucht"
over...
André September,
Opwijk
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Paul Marchal trekt
tweetalige joker
Dat Paul Marchal met zijn PNPb de
Belgicistlsche kaart uitspeelt
wordt met de dag duidelijker. Nadat hij het letterwoord van zijn
partij zo heeft weten te schikken
dat hij erzowel In Vlaanderen als In
Wallonië mee kan manoevreren
speelt hij In het Nederlandstalige
arrondissement Halle-Vllvoorde
een tweetalige joker uit,
In Kraainechos-Weopechos (heb-

domadalre gratuit d'informations
locales sur Kraalnem et Wezembeek-Oppem) deelt vader Marchal
In een tweetalige aankondiging
mee dat het arrondlssementele
PNPb-hoofdkwartier zich In VIIvoorde bevindt, terwijl het PNPbNationaal/National nog steeds In
Hasselt woont,
't is maardat u het weet!

Communiqué politique - Politiek bericht
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Le PNPB (parti de Paul M A R C H A L ) cree son
antenne cantonale pour Halle - Vilvoorde.
PNPB (partij van Paul M A R C H A L ) richt zijn
Hoofdkwartier voor Halle - Vilvoorde op.

Adres - Adresse : PNPB Halle -Vilvoorde i Mirhel PF.F.TFRS ^
Albert I laan, 103 - 1800 Vilvoorde
PNPB - Nationaal / National
Singelbeekstraat, 151 - 3500 Hasselt

.

De regionale vu-krant

,Jot op mijn Slipje..."
Samen met enkele vrienden had Els Decoster postgevat
vóór het huisnummer 89 aan de Wetstraat te Brussel:
het CVP-hoofdkwartler Hun aanwezigheid daar was een
aanklacht tegen de behandeling van het EU-stemrechtdossier. Zij kloegen de houding van de CVP aan omtrent
dit dossier: een totaal gebrek aan een Vlaamse reflex en
respect voor de grond wet. Met plakkaten, voorzien van
de tekst „Geen meineed" en „Pas de grondwet toe", en
pamfletten verduidelijkten zij hun actie. Na enkele
minuten werd een tiental actievoerders, waaronder 2
vrouwen, opgepakt en in politiewagens weggevoerd
naar een polltiebuneau. identiteitskaarten werden opgevraagd. Verzameld in een wachtaiimte werden ze
één na één buitengenoepen.
Els Decoster: „Begeleid door twee vrouwelijke agenten werd Ik in een lokaal gebracht met 4 afgestoten WCvertrekken. Hier werd ik zogezegd gefouilleerd. Na
heriiaaldeiijk bevel heb ik me tot op mijn slipje uitgekleed. Persoonlijke bezittingen werden me afgenomen. BovenkiediJ schoenen en vest mocht ik na
afloop terug aantrekken, in een tweede lokaal maakten
de twee agentes inventaris op van wat me was ontnomen. In nog een derde lokaal voerde een politieagent
een laatste controle uit over de Inventaris De taak van
de vrouwelijke agenten leek ten einde en ze verdwenen
meteen. Een manneliijke collega nam hun taak over en
begeleidde me doorheen een gang tot aan een celdeur
Op bevel hing ik mijn vest aan een kapstok en liet ik mijn
schoenen in de gang achter De deur werd opengemaakt en ik kon beginnen aan mijn celstraf "
Een matras, een deken, een WC-pot zonder deksel wel
met waterspoeling die Els echter niet zelf kon bedienen.
E. Decoster: „Na ongeveer één uur bood een agent
me langs het luikje in de deur een bekertje water aan Op
mijn vraag hoe de waterspoeling van het toilet functioneerde, verzekerde hiJ me dat er regelmatig gespoeld
werd. Resultaat-1 keer gedurende 7 uur
Om 18 uur werd de deur geopend en kwam ik vrij. Nog
vlug een laatste bevel: deken opvouwen en bekertje op
de vensterbank zetten Ik kreeg mijn spullen terug en
mocht me nog net weer aankleden in mijn cel.
Aan de deurstonden mijn vrienden mij op te wachten.
Dat deed deugd!"
Achteraf bleek dat de mannen een voorkeursbehandeling gekregen hadden geen Isoleercellen, geen
„fouillering", wél een toilet met gebruikelijke spoeling.
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PRL en PDF

spannen valstrik
inzake EU-stemrecht

on Is geen
PRL-FDF

voorzitter. Al
spant hU wel
een valstrik
natuurlijkl

In de commissie Grondwetsherziening
werd naar aanleiding van het voorstel tot
herziening van artikel 8 van de grondwet
door PRL-FDF een amendement voorgesteld. De inhoud ervan komt kort gezegd hierop neer:
- alle niet-EU-vreemdelingen kunnen
eventueel stemrecht krijgen als ze zich
engageren het Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens te respecteren;
- het vreemdelingenstemrecht wordt ingevoerd zonder enig onderscheid naar
c m . taal,...
De regering bij monde van premier Dehaene ziet in dit amendement een mogelijkheid om toch een 2/3-meerderheid
te vinden. De VU-Kamerfractie wil de
Vlaamse meerderheidspartijen, CVP en
SP, uitdrukkelijk waarschuwen voor deze
Franstalige coup die verpakt wordt in een
mensenrechtensausje. Het PRL-FDFvoorstel is niet de uiting van een bekommernis inzake mensenrechten. Integendeel:
1. Mensenrechten hebben tot doel het

individu te beschermen tegen willekeurig
overheidsingrijpen. In het PRL-voorstel
wordt dat principe omgekeerd: de staat
wordt beschermd tegen de vreemdeling.
Dit is een aanfluiting van het concept
„mensenrechten".
2. Het amendement lijkt ogenschijnlijk
eerbiedwaardig omdat de tekst van artikel 14 van het Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens wordt overgenomen. Maar, dit artikel 14 is slechts het
sluitstuk van andere mensenrechten. Het
moet ervoor zorgen dat de minutieus en
genuanceerd omschreven grondrechten
(recht op gezinsleven, eerlijke rechters,...) gelijk worden toegepast. In het
PRL-FDF-voorstel ontbreekt iedere verwijzing naar een grondrecht dat dan
zonder onderscheid moet worden toegepast.
Het verheft het stemrecht van Eurocraten
en anderen tot een mensenrecht dat verheven is boven alle andere maatschappelijke belangen. De normale verwijzing
in de formulering van een Europees

„Een wreed goede
gast"
Rudy Dhaenens is niet meer. Zondagochtend verongelukte hij in Aalst. Maandagavond overleed hij in het ziekenhuis.
Dhaenens was een goed renner. Een exwereldkampioen. Ongetwijfeld begaafd,
zeker te bescheiden. Hij aanvaardde zijn
beperkingen. Hij reed precies daarom
vaak in dienst van anderen. Van Criquielion bijvoorbeeld.
Dhaenens eindigde ooit tweede in de
Ronde van Vlaanderen en tweede in het
kampioenschap van België. Hij verloor
een ritzege in de Ronde van Frankrijk
doordat de tube van de velg sloeg. Onderuit in het zicht van de aankomst. Het
kon alleen hem overkomen.
Zijn triomf beleefde hij in Japan. Ver van
huis, ver van zijn supporters. Hij werd er
wereldkampioen. Tegen alle logica in. De
Belgen van Eddy Merckx zouden er daar
niet aan te pas komen, zouden enkel de
hoop vullen. Ze eindigden eerste en
tweede. De wereldtitel bracht de familie
Dhaenens financiële welstand, maar weinig sportieve successen. Een paar jaar
later kapte Rudy ermee. Hij sukkelde met
zijn gezondheid. Maagzweren en een ver-
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dunde hartwand. Hij aanvaardde.
Schoolde zich om en werkte. Hij was prman voor een bedrijf en gaf les in de
wielerschool van Aalst. Hij was gerespecteerd en bemind.
Maandagavond was alles voorbij. In zesdertig uur beleefde de Vlaamse wielersport het hoogste geluk en het diepste
verdriet. Het leven zelf. Helemaal Rudy
Dhaenens ook.„Een wreed goede gast",
zegde zijn gewezen sportdirecteur.

grondrecht dat geen recht absoluut is en
alleszins afgewogen moet worden tegen
andere belangen die in een democratische
rechtstaat waar zijn verdedigd te worden,
ontbreekt. De bedoeling van de PRLFDF-tekst is de absolute taalvrijheid van

de Franstaligen en bondgenoten in de
rand rond Brussel in de grondwet in te
schrijven. De bestaande Europese rechtspraak stelt duidelijk dat het territorialiteitsbeginsel en de taalwetgeving perfect geldig zijn.

Meuleschettestraat 34. Info en reservatle
bij Danny Denayer (053/77.79.87). Antotne
van der Heyden (053/70.21.49) of Emi Feusels (053/70.34.66).

WEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN
Vr. 17 aprii SINT-AMANDSBERC:

Turbofuif, in de kantine van FC Azalea,
Antwerpsestwg (achter Carpetland). Vanaf
2lu. Discobar: Schall<se Varlcens. Gratis toegang. Org;: vu-Sint-Amandsberg/Oostakker.
Za. 18 april BURST: Eetfestijn van
VU-Burst-Bambrugge-Aaigem. Van I8u.30
tot 21u. in zaal Torengalm, Dorp, Aalgem.
Ook op 19/4 van 11u.30tot 14u. Volw. 350
fr., kinderen 200 fr.
Dl. 21 april NINOVE: Daguitstap
van VWC-Ninove naar Lier. Vertrek om 8u.
aan PTI-Ninove. IVIet o.m. koffie met Liers
viaaike, bezoek stadhuis, volledig middagmaal in Hof van Aragon, bezoek begijnhof
kerk en Zimmertoren. Terugreis af te spreken. Inschrijven vóór 10/3 bij Marcel Muylaert. Deelname ± 1.150 fr.
Vr. 24 april ZOTTECEM: i.p.V.
17/4: iviark Platel over ,,Het altaar van de
politiek". Om 20u. in kaffee Planchee, Hospitaalstraat 12. Org.: VU-Zottegem i.s.m.
VU-arr. Aalst en VCLD.
Vr. 24 april AALST: Cespreksavond
met Jan Caudron over de ,,Nieuwe medische cultuur". Om 20u. in het Ontmoetingscentrum De Nieuwbeek, Nieuwbeekstraat 35. Inkom vrij. Iedereen welkom.
Za. 25 april OUDENAARDE: Be
zoek aan het EP te Brussel en aan het
Geuzenmuseum. Vertrek om 8u.45 aan het
oud stationsgebouw te Oudenaarde, inschrijven vóór 5/3 bij Jacques Vander Haeghen (055/31.29.94) of Geertruid Boone
(055/31.05.32). Org.: VU-Oudenaarde
i.s.m. VCLD.
za. 25 april DEINZE: wandeling
door ,,Cent anders bekeken", met als gids
Laurent De Poorter en als thema ,,Orangisme en Vlaamse beweging in Gent." Samenkomst om I4u. Aula Volderstraat, inschrijving gewenst bij Els Coppens, Bredestraat
82, 9800
Deinze (tel.
09/380.02.47). Deelname lOOfr. Org. Goossenaertskring Deinze.
Za. 25 april GENT: Busuitstap naar
Frans-Vlaanderen en de Zwijgende Voettocht. Vertrek om 11u.30 aan het St-Pietersplein te Gent en om 12u. aan de achterkant station Brugge. Deelname 350 fr.,
studenten 250 fr. Info: Dirk Ruebens
(09/228.81.16). Org.: Coossenaertskring.
Za. 16 mei AALST: Volksunie-restaurantdoorVU-Groot-Aalst. Menu aan 450
fr. Vanaf 18u. in feestzaal 't Kapelleken,

Dl. 14 april IZECEM: „Wie was
cuido Gezelle?", door Roger Verkarre. om
20u. in De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.: FW-lzegem.
Do. 16 aprH BRUGGE: Jan Fralpont
over ..Mogols India". Om I5u. In De Gulden
Spoor, 't Zand 22 te Brugge, Org.: informativa.
Do. 16 april IZECEM: Cespreksavond met Luk Vankrunketsven over „Een
verantwoorde landbouw - vrede eten".
Om 20u. in de Plantynzaal van de Izegemse
Openbare Bibliotheek (ingang Wolvenstraat). Toegang 50 fr Org.: Dosfeikring
izegem. info: KurtHimpe, 051/31.54.79.
za. 18 aprii IEPER: Met vvi naar
het toneel „Eentje voor jou, eentje voor
mij". Om 20u. in De Walvis te Wulvergem.
Kaarten aan 150 fr op Wt-secretariaat,
057/20.24.68.
za. 18 apri IZECEM: Geleid bedrijfsbezoek aan NV Winsol, Roeselaarsestraat 452, om 9u.30 aan de ingang van het
bedrijf Deelname gratis. Vooraf aanmelden
bij José Bogaert (30.10.39), Bart Rommen
(30.80.03) of Erik Vandewalle (30.26.70).
Org.: VSVK.
Dl. 21 april IEPER: Om 14U.30 in
de conferentiezaal van het stadhuis. Grote
Markt: een muzikale fantasie met Rolando,
een muzikale reis doorheen de tijd. Toegang 150fr, -i-3pas100frOrg.:VWC-leper
i.s.m. Ministerie v.d.Vlaamse Gemeenschap, afd. Volksontwikkeling en bibliotheken.
Di. 21 april IZEGEM: Jaak Vandemeulebroucke over ,,Het vlees is zwak".
Om 14U.30 in De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org;: VWG-Izegem.
WO. 22 april ROESELARE: V Club
voor kinderen. Kaarten maken. Deelname
150 fr Van 13u.50tot16u.30inzaal 't Laag
Plafond, Caaipersstraat 2. Org.; Vlanajo.
WO. 22 april BRUGGE: Prof John
Everaert over ,,De volledige historiek van
Congo naar Kongo". Om I5u. in de Magdalenazaal, Violierstraat 7. Deuren om 14u.
Na de activiteit is er koffietafel voor wie dit
wenst. Org.: VWG-Brugge-Centrum.
za. 25 aprii BRUGGE : Busuitstap
naar Frans-Vlaanderen en de Zwijgende
Voettocht. Vertrek om I1u.30 aan het St.Pietersplein te Gent en om 12u. aan de
achterkant station Brugge. Deelname 350
fr, studenten 250 fr info: Dirk Ruebens
(09/228.81.16). Org.: Goossenaertskring.
WO. 29 aprii IZEGEM: V-Club voor
kinderen.,.Collage". Deelname 100 f r Van
13U.30 tot 16U.30 in De Drie Gezellen,
Mentenhoekstraat Org.: Vlanajo.
vr. 1 mei BRUGGE: Lieven De-

handschutter over,,Welkom in Wales". Om
15u. in De Gulden Spoor 't Zand 22. Org.:
Informativa vzw i.s.m. VCLD.
vr. 1 mei ROESELARE: Daguitstap
naar Frans-Vlaanderen met eigen wagens
(meerijden is mogelijk). Vertrek om 8u.
vanuit 't Laag Plafond. Org.: Rodenbachkring Roeselare i.s.m. VCLD.

Het partijbestuur
deelt mee
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van
maandag 6 april jl. werd volgende persmededeling verspreid.

^

U I T DE R E G I O

De PRL probeert nu deze vaststaande
rechtsspraak via een omweg neer te halen.
3. Met dit amendement banaliseert
de PRL-FDF de bescherming van de mensenrechten tot het voorwerp van een

WO. 6 mei ROËSiLARi: V-CtUb
voorkinderen. Moederdag (klei). Deelname
150 fr. Van I3u.30 tot I6u.30 in t Laag
Ptófond, Caatpersstraat2. org.: Vlanajo.
WO. IS mei IZECEM: V-Club voor
kinderen, strandmolen. Deelname 100 fr.
van 13U.30 tot 16U.30 fn De Drie Gezellen,
Mentenhoekstraat. Org.: Vlanajo.
zo. 17 mei ROESiLARi: Famiitezoektocht in het centrum van Roeselare
(ca. 4 icm). start tussen 14 en I6u. in
brasserie 't Laag Plafond, Noordstraat 211.
Deelname: 150 fr, wk. 125 fr. Org.: Orde
van 't Dul Bertie i.s.m. VCLD.
WO. 20 mei ROESELARE: V-ClUb
voor kinderen. Volksspelen maken. Deelname 150 fr. Van 13u.50 tot 16u.30 in 't
Laag Plafond, Caaipersstraat 2. Org.: Vlanajo.
WO. 27 mei IZECEM: v-ciub voor
kinderen. Afscheidsfeest. Deelname lOOfr
Van 13U.50 tot 16u.30 in De Drie Gezellen,
Mentenhoekstraat. Org.: Vlanajo.

VLAAMS-BRABANT
Vr. 10 april SCHERPENHEUVELziCHEM: ,,De VU en ID21, üjstvorming en
actuele politieke onderwerpen", door Jos
Bex. Om 20u. in café-zaal Central, Markt 17
te Zichem. Org.: vu-Scherpenheuvel-Zichem i.s.m. VU-arr Leuven en VCLD. Info:
Robert Janssens (013/78.19.21). ledereen
welkom.
Zo. 12 april LENNIK: Franse taaivakantie in het Pajottenland. Van 12 t/m
18/4 in Domein levenslust, Scheestraat 74
te Lennik. Voor jongens en meisjes van 12
tot 18j. Deelname: 10.100 fr Info: Jeugddienst Vlanajo (02/396.18.39).
Do. 16 april SCHERPENHEUVELZIGHEM: Gemeenteraad bijeengeroepen
door de wisselmeerderheid. Om 20U.30 in
de Raadszaal, 1ste verdieping. Info: Robert
Janssens (013/78.19.21) of Fons Thuys
(013/77.53.85).
vr. 17 april TIELT-WINCE: en niet
27/4! Jos Bex over „De VU en ID21". Om
20u. in 't Wit Huis. Naast OLV-kerk, Bergstraat. Org.: VU-arr Leuven i.s.m. VCLD.
Za. 18 april GRIMBERGEN: Jaarlijke lente-etentje van vu-Groot-Crimbergen. In Sporthal E. Soens, Singel te Strombeek-BeverVanaf 17U.30. Ookopl9/4van
11U.30 tot I5u. Iedereen van harte welkom.
Za. 18 april SINT-MARTENS-BODECEM: 18de Pannenkoekenfestijn en Boterhammen op zijn Pajots. Van 18 tot 22u.
in het Trefcentrum Solleveld. Ook op 19/4
van 15 tot I9u. Org.: VU-Dilbeek/Sint-Martens-Bodegem.
vr. 24 april TERVUREN: Jos Bex

over ,,De VU en ID21". Om 20u. in Café
Keizerskroon, Markt. Org;: VU-arr Leuven
i.s.m. VCLD.
vr. 24 april JETTE: Grote Quiz, om
20u. in CC Essegem, Leopold-i-straat 329 te
Jette. Ploegen van 3 tot 6 deelnemers.
Inschrijven bij Sven Catz, Grondwetlaan 90,
1090 Jette, tel. en fax: 425.60.24. Org.: VUJette.

LIMBURG
zo. 12 april KELCHTERHOEF: De
paashaas komt en heeft voor elk kind tot 12

^

ordinair politiek spelletje om korte termijnbelangen van de Franstalige liberalen
en FDF te dienen. De VU-Kamerfractie
roept SP en CVP op om niet in deze
valstrik te trappen en het amendement
naar de pruUenmand te verwijzen.

Jaar een leuke verrassing. Vertrek om 14u.
parking van Hoeve Jan, Toegang gratis,
info: 089/38.32.33.
za. 18 apin BRiE: JaarlQks vuLentebal. Vanaf lOu. in het Parochiecentrum van Tongerto-Bree, in aanwezigheid
van vu-mandatarissen. Org.: VU-Bree. ledereen van harte welkom.
Do. 23 apm TONGEREN: Marc Platel over ,,Het altaar van de politiek". Om
20u. In het Panoramacafé Callo-Romeins
museum. Org;: VU-Tongeren i.s.m. VCLD.
Vr. 24 aprti LOIMIMEL: Kaasavond.
Vanaf 20u. in feestzaal Edelweiss, Wanstraat 1. Deelname: 300 fr p.p. Org. en info:
Vü-Lommei.

ANTWERPEN
Vr. 10 april LIER: Schaak- en damavond. Om 20u. in het VNC, Berlarij 80 te
Lier Org.: Vlaams Nationaal Centrum Lier.
WO. 15 april LIER: Faclllteitenavond. M.m.v Richard Peeters, Mark Platel,
Vic Anciaux, Sven Gats en Etienne Van
Vaerenbergh. Om 20u. in VNC, Berlarij 80.
Org.: Vlaams Nationaal Centrum Lier
Za. 18 april IMERKSEIH: Kaas- en
Wijnavond. Vanaf 19u. in het Fort van
Merksem, Clublokaal van VK Atlanta. Deelname 300 fn Inschrijven vóór 11/4 bij Fos
Brat (646.02.79), Mark Keirsmaekers
(321.57.60) of Bart Van Camp (239.07.93).
Org;: VU-Merksem. Om 14u. in de namiddag: neerlegging van bloemen op het graf
van A. Borms.
za. 18 april WOMMELCEM: 15de

Plantenruildag met advies van Walter Wessels. Vanaf 13u. in de Kastanjelaan 4 bij
Ward en Sonja Herbosch-Maldoy. Gezellige
sfeer pannenkoeken en koffie. Voor wie
iets te veel (over) heeft, neem nu reeds
contact op met Ward, 353.68.94. Het
wordt zonodig afgehaald. Org.: KK Jan Puimège.
Do. 23 april BRASSCHAAT: De toekomst van de VU. Peter Renard interviewt
Patrik Vankrunkelsven. Om 20u.30 in de
Oude Pastorie, Miksebaan 3. Org.: VU-Brasschaat i.s.m. VCLD.
Zo. 26 april HOBOKEN: Lente
Brunch met Bert Anciaux. Om I1u. in Zaal
De Lelie, Kioskplaats. Deelname: 350 fr,
studenten 250 fr Info en inschrijving: Koen
Raets. org.: vu-Hoboken en Wilrijk.
Ma. 27 april BEERSE: Kiezen voor
een volledige tewerkstelling in Vlaanderen.
Voordracht door Fons Borginon. Om 20u. in
zaal Lambeer Vredestraat 9. Org.: VU-arr.
Turnhout i.s.m. VCLD.
Za. 9 mei BORNEM: Leven na de
commissie Dutroux? Werkt ons gerecht
zoals het hoort? Waarmee is iedereen begaan? Geert Bourgeois geeft uitleg en beantwoordt uw vragen. Om 20u. in CC Ter
Dilft, Bornem. ledereen welkom. Vrije toegang. Org.: VU-Bornem.
WO. 13 mei TURNHOUT: Prof.
Chris Vandenbroeke over „Seksualiteit in
Vlaanderen door de eeuwen heen"; Om
20u. in Keldercafé De Warande. Org.:
Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. VCLD.

dement. Nu CVP-kameriid Tony Van Parys
openlijk voor de defederalisering van justitie
en politie pleit, kan het goedkeuren van het
wetsvoorstel omtrent de nietigheden in het
strafprocesrecht, alleszins aan Vlaamse zijde,
EEN VLAAMSE JUSTITIE IS
geen probleem meer zijn. De CVP moet nu
NOODZAKELIJK
daadwerkelijk een aanzet geven t o t een
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft Vlaamse justitie.
aanvaard om het wetsvoorstel omtrent de Met Tony Van Parys als woordvoerder hoopt
nietigheden in de strafrechtprocedure bij de VU dat de CVP zich snel zal aansluiten bij de
hoogdringendheid te behandelen. De v u VU-voorstellen voor een Vlaamse Justitie, zoroept de andere partijen op hieromtrent con- als die reeds in februari door vu-volksverstructief in dialoog te treden. Er moet zo snel tegenwoordiger Geert Bourgeois zijn geformogelijk een duidelijke en afdoende regeling muleerd. Met haar daadwerkelijke steun aan
komen ter bestrijding van het formalisme in concrete voorstellen zoals de oprichting van
het strafprocesrecht, zoals dit geïllustreerd twee Hoge Raden voor Justitie, de defedewerd in het dossier van de vrijgesproken ralisering van de politie en de splitsing van de
koppelbazen.
rechtshulp en de Orde van Advocaten kan de
De VU herinnert eraan dat haar wetsvoorstel CVP meteen bewijzen dat ze geen Januskop
reeds als amendement werd ingediend op het heeft.
wetsontwerp-Franchimont. Bij de behande- De VU hoopt dat het weerom niet bij woorden
ling van het wetsontwerp in de Commissie zal blijven. Het is zeer lang geleden dat de CVPJustitie stonden toen de Franstalige en Ne- fractie in Juridische dossiers nog eens het
deriandstalige commissieleden, o.a. inzake de Vlaams belang heeft laten primeren op halfregeling van de nietigheden en de verjaring, slachtige Belgische compromissen. Een
lijnrecht tegenover mekaar Onder druk van Vlaamse justitie is noodzakelijk wil men de
de toenmalige kabinetschef van minister De democratische rechtstaat beter laten funcClerck, de heer de Visard, stemde de CVP mee tioneren en doelgericht en efficiënt inspelen
met de Franstaligen, tégen het VU-amen- op de Juridische noden van de mensen.

FW deelt mee
De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen dankt langs deze weg haar leden en
sympathisanten voor de vele oprechte
blijken van medeleven bij het verlies van
haar voorzitter mevrouw José Verbruggen.

ZANGFEEST
Tijdens het 61ste Vlaams Nationaal
Zangfeest in Flanders Expo te Gent, wil
het ANZ hulde brengen aan alle vrouwen
die zich hebben ingezet voor het jaarhjks
welslagen van het Zangfeest. De F W
fungeert tevens als verkooppunt voor

De magjstratMur
wil dialoog

Gent en omstreken voor ingangskaarten
voor het Zangfeest. Er is keuzen tussen
kaarten van 300 en 500 fr.

VROUWENWEEKEINDE
Vanaf vrijdag 17 tot en met zondag 19
april organiseert de F W een Vrouwenweekend met een zeer gevarieerd programma: culturele bezoeken, sport, ontspanning, gezellig samenzijn! Voor elk
wat wils dus, en enkel voor vrouwen.
c» Info: FW,
tel. 091223.38.83,
fax 091223.71.87.

Leo Peeters
in de prijzen

Magistratuur en Maatschappij (M & M)
nodigt u uit om op 18 april 1998 het
Congres Magistratuur en Maatschappij in
Dialoog bij te wonen in het Provinciehuis
in Antwerpen. Met dit congres wil M &C
M een dialoog inzetten over de hervormingen van de Justitie. Ook de zaal
komt ruim aan bod rond drie thema's:
- Communiceert Justitie.'
- Te hoge verwachtingen in Justitie?
- Denken over de noodzakelijke hervormingen.
o» Wie interesse heeft voor deze studiedag neemt contact op met Magistratuur & Maatschappij, Oudburgweg 12, 9830 Sint-Martens-Latem.
Tel. 09/282.65.75,
fax
091267.42.53.

Meer
vrouwen..."
u

In navolging van de dames die het
artikel ,,Meer vrouwen in het parlement" onderschreven, sluiten
zich volgende personen bij deze
tekst aan: Johan Basiliades, Kari
Vermaercke, Lesley Moreels. Robin
Ramakers, Annelies Storms en
Guido Popelier

Op voorstel van de jury, samengesteld
door het Vlaams Komite voor Brussel,
wordt de Albert De Cuyperprijs dit jaar
toegekend aan Vlaams minister Leo
Peeters voor zijn beslissing om de taalwet inzake de faciliteiten toe te passen. Deze prijs bestaat uit een gouden
penning, wordt jaariijks toegekend aan
een personaliteit die zich in het afgelopen jaar verdienstelijk gemaakt
heeft voor de Vlamingen in Brusselen
in de Vlaamse rand rond Brussel, voor
de verdediging van het Nederiands in
Brussel en in Europa.
Vorige laureaten waren: Leo Delcroix;
journalist Guido Tastenhoye, minister
van Cultuur Hugo Weckx en journalist
Marc Platel.
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Afhalen van palinggerechten mogeli|k
Openingsuren van maandag tot en met donderdag
12 uur tot 14 30 uur - 18 uur tot 2130 uur
Zaterdag
18 uur tot 22 uur
Zondag.
12 uur 2130 uur
Verlofperiode, de maand december

Open vergadering
te ScherpenheuvelZichem
Op de open vergadering van de VU
en ID21 op vrijdag 10 april a.s. in
café-zaal Centra, Mari<t 17 te Zicliem geeft de VU-afdellng het
woord aan Fernand Wittevrouwe,
die de problemen uit de doei<en
zal doen rond het kienen en meer
bepaald de onwettige frauderende kienpromotoren.

vereniging gaat. De kienpromotoren zouden zo al meer dan 500
miljoen fr. fraude gepleegd hebben ten nadele van de belastingen. Via parlementaire vragen aan
de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken zal senator Bert
Anclaux het probleem aankaarten.

KIENEN
De VU-afdeling steunt Wittevrouwe opdat verenigingen terug
zouden mogen kienen volgens de
wet en dat de kienpromotoren of
geldaftroggelaars zouden worden
uitgeschakeld Daarbij moet de
volledige opbrengst van de kienavond ten goede komen van de
verenigingen zelf
Zo een kienavond kan gemakkelijk
rond de honderdduizend frank
opleveren. Waarvan bij tussenkomst van een kienpromotor enkel een tienduizend frank naar de

VU-ID21
ledereen Is welkom op deze open
vergadering en kan vragen stellen
en voorstellen doen. Ook over gemeente- en andere politieke onderwerpen aangaande VU enID21
zal er van gedachten gewisseld
worden
Andere sprekers zijn Jos Bex, arrondissementeel VU-voorzitter en
1ste schepen van Herent Robert
Janssens zal het hebben over belastingverlaging en kritische bemerkingen op het voorstel tot
migrantenstemrecht.
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EXTRA

DE KERKEN LOPEN LEEG

DE KNOEIBOEL VAN DE KB LUX

DOSSIER ONDERWUS

De leegloop van de kerken lijkt niet te stoppen. Priesters worden een uitstervend ras.
Kloosters krijgen een andere bestemming. En
daarbovenop klinkt nog de kritiek op pedofiliemisbruiken van pastoors. Moet de kerk van
Vlaanderen stilaan de laatste sacramenten
krijgen? En geloven ze binnen de kerk zelf nog wel m een verrijzenis? "Op het terrein ontmoet je veel mensen die geloof uitstralen. Maar als je in de kerk op wacht staat, dan komen er
weinig. Toch moeten we de mensen blijven vragen om naar de
mis te komen." Drie gesprekken over kritiek op de kerk.

Het gebruik van gestolen documenten als bewijslast.
Het ensceneren van huiszoekingen om "als bij
toeval" documenten te vinden. Het negeren en
herschrijven van getuigenverklaringen in processenverbaal. Het werken met onbetrouwbare, aan lager
wal geraakte tipgevers. In het onderzoek van de
zaak-KB Lux hebben de Bmsselse speurders en
magistraten er een onwaarschijnlijke knoeiboel van
gemaakt. En ze schroomden daarbij wederrechterüjke optredens niet Hoe het dossier straks als een
pudding zal instorten: een onthutsende reconstmctie.

De doorsnee Vlaamse student is een blokbeest.
Verbanden leggen, Ujkt niet zijn sterkste punt.
Zijn opleiding is te weinig gericht op problemen
oplossen en zelfstandig studeren. Kortom, ons
hoger onderwijs is te traditioneel. Voor de tienduizenden laatstejaars secundair die zich straks
inschrijven in hogescholen en universitairen,
daarom een gids. Over zelfstandig leren, studievaardigheden en studiekeuze. Wegwijs in het
hoger onderwijs: 15 pagina's extra in Knack.

WEEKEND KNACK: MATT DAMON + DOSSIER ZOMERSE ACCESSOIRES -i- EEN JAPANSE KOOKCLUB
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ohan Museeuw won voor de derde keer de Ronde
van Vlaanderen. De crack uit Gistel zou wel eens
de laatste kunnen zijn van een uitstervend ras. Dat
van de Flandriens. De eretitel van Flandrien wordt
toegekend aan renners uit Vlaanderen die bij
voortduring blijk geven van uiterste weerstand tegen
inspanning en pijn. Briek Schotte was het prototype.

J

Flandriens waren per definitie minder
begoede jongens - en dan drukken we ons
nog voorzichtig uit - voor wie de wielersport een opstap was naar een menswaardiger bestaan. Het levensverhaal van
Briek Schotte illustreert dit afdoende. De
boerenzoon werd een gerespecteerd en
geliefd burger. Hij bleef in alle omstandigheden zichzelf: eerlijk en bescheiden.
TENBOSSE
De maatschappij van vandaag heeft last
met dat soort vedetten. Topsporters worden verondersteld het spelletje mee te
spelen. Ze moeten meedraaien in de commercie. Ze moeten de pers voeden en
uiting geven van emotionele bewogenheid. Aan echte Flandries is zoiets niet
besteed. Zij blijven in alle omstandigheden
zichzelf en gaan nooit van de grond. Johan
Museeuw past helemaal in dat plaatje.
Vanzelfsprekend leed de man geen honger
in zijn jonge jaren. Daarvoor veranderde
Vlaanderen te snel en te veel na de tweede
wereldoorlog. Maar al die andere kenmerken en karakteristieken zijn wel besteed aan de kampioen uit Gistel.
Museeuw kan afzien als geen andere. De
manier waarop hij vorige zondag zijn
concurrenten verpletterde, verbijsterde
vriend en tegenstander. Op Tenbosse in
Brakel ontplofte hij. Niemand kon hem
volgen. Niemand kon terugkomen. Omdat Museeuw met bijna onaardse bezetenheid naar die derde Rondetriomf
snakte. Hij vloog. Zesentwintig kilometer
lang gaf hij geen krimp. Hij keek niet om.
Zijn lichaam kreunde onder de inspanning. Honderd meter voor de streep zette
hij zich eindelijk recht. Stak de armen m de
lucht, veegde het schuim en het speeksel
uit zijn mondhoeken en genoot van zijn
succes. Hij sprak geen onvertogen woord.
Hij verhief zijn stem niet. Hij had nochtans
reden. Andermaal hadden de kenners hem
afgeschreven. Hij was te oud. Roger De
Vlaeminck, die bij momenten gelooft dat
hij en niemand anders de wielersport heeft
uitgevonden, had met de zekerheid van
een paus verklaard dat Museeuw versleten
was en dat Frank Vandenbroucke zo snel
mogelijk onder de vleugels van Museeuw
weg moest. Museeuw zweeg, maar antwoordde met prestaties. Het weekend
voor de Ronde won hij de E3-prijs en de
Brabantse Pijl. Dat was nog nooit eerder
vertoond. Nog vonden de kenners een
verklaring: hij voelt zich niet zeker van zijn
stuk en wint wat hij nog grijpen kan.
STRAFFE NUMERO
Wie de Ronde van Vlaanderen denkt te
kunnen winnen houdt zich immers gedeisd, laat niet in zijn kaarten kijken.
Museeuw haalde de schouders op,
scherpte de conditie zo mogelijk nog aan
in de Driedaagse van De Panne en haalde

vervolgens vernietigend uit op de weg
tussen Brugge en Meerbeke. Zijn verslagen
tegenstanders zongen zijn lof in alle tonen
en talen. Eddy Merckx geraakte in vervoering. „Ne straffe numero". Zo heet dat
in wielerjargon. Museeuw dacht in een
eerste reactie aan zijn ongelukkige vriend
Rudy Dhaenens. „Geluk en verdriet liggen
vlak naast elkaar". Die nuchterheid heeft
Museeuw altijd gekenmerkt. Hij was nooit
uitzinnige gelukkig. Hij daalde ook nooit
af tot in de hel. Hij relativeert van nature
uit. „Tien dagen geleden was ik een oude

debuteerde. Hij was niet eens een grote
belofte. Zijn vader, zelf een oud-wielrermer, wilde hem langzaam laten groeien.
Hij wilde vooral niets forseren. Wellicht
daarom won Johan als jonge coureur
amper zeven koersen en schonk niemand
aandacht aan zijn debuut. Tien jaar later
wordt het verhaal anders verteld.

Johan Museeuw:
de laatste Flandrien?
man. Versleten. Vandaag ben ik de allergrootste. Straks koop ik mij een pakje
frites met mayonaise en morgenvroeg
drink ik koffie en eet een eitje. Dat kan
heerlijk smaken. Ik houd van al die kleine
dingen." Eén uur na de aankomst in
Meerbeke werd Museeuw de tent vol
genodigden binnengeleid. Hij moest wat
zeggen: „Drink er allemaal ene op mijn
overwinning". Vlaamser kon onmogelijk.
We kunnen natuurlijk niet ontkennen dat
Museeuw een dag ouder wordt. Hij is nog
geen drieëndertig en het staat vast dat hij
nog grote wedstrijden zal winnen, maar de
man draait al wel tien jaar mee in de
profwielrennerij. Dat moet, zijn voorbeeldige levenswandel en beroepsernst ten
spijt, sporen nalaten. Het was onder José
De Gauwer dat hij in 1988 bij de profs

MAPEI
Museeuw werd wereldkampioen, won
tweemaal de wereldbeker, was twee keer
kampioen van België en zegevierde in acht
klassiekers. Dat wil wat zeggen in een tijd
van toegenomen concurrentie, van mondialisering van de wielersport, van geperfectioneerde medische begeleiding, van
bijna onmenselijke prestatiedruk, van extreme ploegdiscipline. Museeuw paste
zich altijd aan.
Eerst aan het avontuurlijke maar inspirerende delittantenwerk van het ADRploegje van José De Gauwer en mijnheer
Lambert. Een „onbegrijpelijke" wielerformatie die met Greg LeMond de Tour
wist te winnen. Daarna drie jaar Lotto
langswaar vroeg of laat al het talent van
België naar het buitenland wordt versast.

De Belgische Voetbalbond lijkt wel afgedaald tot het diepste moeras, zo diep dat
niemand binnen het bestel nog voor ernstig of voor vol wordt aangezeien. Niemand. De jongste clowns die hun optreden
in het circus waagden waren Antwerpvoorzitter Eddy Wauters en de vroede
vaderen van het Sportcomité die zich aan
een uitspraak waagden tegenover Antwerpspeler Taeymans waarvan iedereen
wist dat hij binnen de kortste keren door
een burgerlijke rechtbank onder de tafel
zou worden geveegd en zo geschiedde. .
Ernstige mensen zouden zichzelf voor het
hoofd slaan maar in ons voetbalwereldje
verloopt dat anders.
VEROORDELING
De voetbalbond schorste de voorzitter van
de profliga voor één jaar wegens boude
uitspraken en beschuldigingen aan het
adres van de Belgische scheidsrechters.
Zeer terecht want Eddy Wauters gaat nu
wel voortdurend zijn boekje te bulten.
Maar de profliga ligt daar niet wakker van.
Integendeel. De voetballiefhebbers hebben al zoveel geslikt dat ze er dit nog wel

Onder de GB-formaties van Patrick Lefevere kwam de grote doorbraak, de volledige ontplooiing. Die tot de verbeelding
sprekende Mapei-ploeg weet vandaag niet
of zij volgend jaar nog in koers zal zijn.
Grote baas Squinzi denkt aan opstappen.
Zijn „sportieve zoon" Museeuw zal hem
mogelijk tot betere gedachten inspireren.
Het staat buiten twijfel dat Museeuw één
der grootste wielerkampioenen is die
Vlaanderen voortbracht. Er bestaat geen
levende ziel die niet erkent dat Museeuw
de beste klassieke coureur is van zijn
generatie, dat hij de beste ééndagsrenner is
van de jaren negentig. Museeuw loodste
de Vlaamse wielersport door een moeihjke
periode. Hij was de erfgenaam van een
grote sportieve traditie.
Vandaag rijst de vraag of zijn opvolgers
klaar staan. Niemand durft antwoorden.
Peter Van Petegem liet andermaal grote
mogelijkheden blijken, maar de man uit
Brakel schoot in de beslissende kilometers
tekort.
Dat was geen schande. Hij onderging
gewoon hetzelfde lot als Bartoh en Tchmil
maar probeerde nog even te reageren.
Zonder enige kans op succes natuurlijk.
Frank Vandenbroucke is duidelijk nog te
broos. Voor hem is het zeker nog niet te
laat maar dat hij ooit de evenknie wordt
van de kampioen uit Gistel is zeer de
vraag.
Olympus

Museeuw zat
drie Jaar bU
Lotto, de
ploeg
langswaar het
talent van
België
meestal naar
het
buitenland
wordt
versast.
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Clowns op overschot
zullen bijnemen. De terechtwijzing van
Eddy Wauters impliceert met dat er geen
problemen bestaan binnen de Belgische
arbitrage. Het tegendeel is waar. Er wordt
in de topklasse heel vaak heel zwak gefloten. Begrijpelijk ook dat meer dan één
club zich benadeeld acht en dat beschuldigingen en verdachtmakingen luidop
worden geuit. Wat ons vooral verontrust is
dat er blijkbaar geen reactie komt vanwege
het scheidsrechterscomité. Mogelijk gaat
dit er vanuit dat er helemaal niets aan de
hand is. Onkunde of blindheid? Vast staat
dat het erg is. Dat blijkt ook uit de nuchtere
vaststelliing waar niemand omheen kan
dat geen Belgische arbiter werd geselecteerd voor het wereldkampioenschap.
Meer dan een lijnrechter zat er niet in en
wijze mensen kunnen dit enkel als een
veroordeling interpreteren.
MISERIE
De sportieve ellende van wat eens de
voetbalhoofdstad van Vlaanderen was

blijft onoverzichtelijk. In het stadion dat
het EK van 2000 ook naar Antwerpen moet
brengen komt maar geen schot. Vaststaat
dat Beerschot degradeert, dat de club ook
blijft voortbestaan is minder zeker. Wie zal
op de Bosuil de nu toch voor iedereen
onaanvaardbaar wordende Eddy Wauters
kunnen, durven of mogen aftossen? Berchem Sport zakte weg tot in de vierde
klasse en het is een raadsel hoe die club op
termijn moet overleven. Germinal voelt er
niet voor de problemen van ,,'t stad" op te
lossen. De fusievoorstellen worden weggeschoven. Ekeren dringt niet aan op een
verhuis, wil in het Veltwijckpark op zijn
eigen manier voortdoen. Voorlopig met
succes. Sceptici stellen zich vragen omtrent Germinal. Hoe duurzaam is de werkwijze van de nuchtere kenners uit Ekeren?
Niemand kan antwoorden. Alhoewel kennis en nuchterheid vandaag betere stnjcturele barometers zijn dan verleden, traditie en... rijkdom.
Olympus
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VREEMDE SAMENLEVING
BIJ regelmaat van een klok verschijnen er 'huis-tuin-en-keuken'boeken met psychologische en sociologische grondslag. Ook de
hieronder vermelde werken passen in deze categorie.
m 'Een antropoloog op Mars': in deze (pocket)mtgave beschrijft
Oliver Sacks, waarschi]nlijk nog het meest bekend als de dokter
van 'Awakenings', enkele speciale praktijkgevallen. Dankzij Sacks
werden ze, net zoals de patiënten met de slaapziekte, wereldberoemd. Onder hen een man die ondanks het feit dat hij lijdt
aan het syndroom van Tourette (oncontroleerbaar gedrag) toch
een bekwaam chirurg is en over een 'hippie' met een zeer selectief
geheugen. Vlot geschreven 'Heb je dat gehoord?'-verhalen.
c»Een antropoloog op Mars. Oliver Sacks. Uitg. Rainbow
Pocketboeken-Amsterdam. 1997. 500 blz. 398 fr.
^

BOEKEN
•
'Psychologie in het dagelijks leven': Nederlands populairste
psycholoog Piet Vroon - van o.a. de bestseller 'De tranen van de
krokodd' - bewandelt in de zevende druk van dit boek zijn eigen
platgetreden paden met interessante, gepopulariseerde psychologische weetjes.
c& Psychologie in het dagelijks leven. Piet Vroon. Uitg. Ambo Amsterdam. 1997.176 blz., 298 fr.
I
'Blijven kijken': „Miljarden mensen kennen klanken als
'Swatch', 'Ford', 'Shell'. Ze vormen het aanvangsvocabulaire van
een nieuwe wereldtaal, een soort esperanto, maar dan met

BOEKEN

woorden die al mondiaal verspreid zijn." In deze zeer te genieten
bundel van 'impressies' laat socioloog Abram de Swaan zichzelf
los op de samenleving. Hij heeft het over reclame, homoseksuelen,
eredoctoraten en overlijdensadvertenties, lulkoek van wetenschappers en sociale telefoontarieven.
c» Blijven kijken. Abram de Swaan. Uitg. Meulenhoff - Amsterdam. 1997. 170 blz., 698 fr.
^ Yan huis uit': Christine Brinkgreve en Bram van Stolk, beiden
socioloog, gaan na wat ouders met een verschillende maatschappelijke status hun kinderen kunnen en willen bieden. De
resultaten zijn redelijk voorspelbaar.
c» Van huis uit. C. Brinkgreve &B. van Stolk. Uitg. Meulenhoff
' -Amsterdam. 1997. 200 blz., 798 fr.

#

n 'Van rendierjagertot roofridder' schrijft Tonny
Vos een verliaai bij bei<ende en minder
bel<ende liistorisclie vondsten. Het boek, voor Inet
eerst versclienen in 1985, is inmiddeis aan zijn
vierde drui< toe.

Op de grens
van de waarheid
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De mysterieuze dodecaëder in het GalloRomeins museum van Tongeren kwam
enkele zomers geleden in de nationale
aandacht omwille van de grote verdwijntruc die het ding moest ondergaan. Al snel
kwam men erachter dat het hele verhaal
niet veel meer was dan een goedkope stunt
voor een TV-programma. Waar men evenwel nog steeds niet achter is, is het nut, het
doel, ... van dit voorwerp. Werd het
gebruikt bij rehgieuze feesten, was het een
kaarsenhouder, ... Tot op heden is er
niemand die de enige, sluitende verklaring
heeft kunnen geven. Het mysterie blijft.
Andere historische vondsten daarentegen

zijn van elk mysterie ontdaan. Briljante
archeologen en geschiedkundigen stonden
daar borg voor. Maar met het mysterie
verdween ook het verhaal achter het voorwerp. Ook Tonny Vos moet dat opgevallen
zijn. Toen zij zich in het begin van de jaren
'80 aan het schrijven zette, luidde haar
verklaring als volgt: „A/s ik een voorwerp
in handen houd dat na honderden, of zelfs
duizenden jaren uit de grond komt, zie ik
het met de ogen van de fantasie (...). Er
gebeurt iets met dat voorwerp. De mensen
die het in lang vervlogen tijden hebben
gemaakt, ermee hebben gewerkt komen tot
leven. Ik zie wat er met dat voorwerp

In 'Van rendier, apen tot roof ridder' wordt ooictiet verhaai van de reuzenstenen
uit Noordlaren gedaan.
gebeurd zou kunnen zijn." Vos koppelde
haar interesse voor geschiedenis aan haar
schrijfkwahteiten en daaruit werd 'Van
rendierjager tot roofridder' geboren. Het
is een bundel van kortverhalen die allen
een historische vondst als uitgangspunt
hebben.
Daarrond schreef Vos, rekening houdend
met de historische achtergrond van het
voorwerp, een verzonnen verhaal. „Ik zou
de lezer willen meenemen op een reis door
de tijd" argumenteert ze.

Stevig geicruid
Verleid door de achterflap begonnen we
te lezen In 'De genietingen van liet vlees',
in 1996 geschreven door Laurence Haloche, één jaar later vertaald in het Nederlands en door Uitg. Meulenhoff op de
markt gebracht. Die achterflap maakte de
vergelijking met 'Het parfum' van Patrick
Süsidncl. een boek dat wij twee keer met
veel vreugde gelezen hebben. De vergelijking tussen belde boeken is ook werkelijk opvallend. De monsterlijke Crenouiile uit Süskinds boek is door Haloche in
haar debuut vervangen door Malvina Raynai/l=ournler. Het meisje is nog een kind
wanneer ze getuige is van de opknoping
van haar ouders. Wat die precies gedaan
hebben om gehangen te worden, kom je
dan niet te weten. Later zal blijken dat het
ouderpaar er wel zeer vreemde tafelmanieren op nahield.
Zoals Crenouille staat het meisje er vanaf
de executie van haar ouders wel helemaal
alleen voor. Ze weet middels de hulp van
een priester te ontkomen aan de woede
van de bevolking en heeft daarmee haar
eerste dode op haar geweten: de pastoor
wordt vermoord door een bende tuig die
het eigenlijk op Malvina gemunt had. Wat
volgt is een verhaal dat inderdaad merkwaardig veel parallellen vertoont met 'Het
parfum', maar dat ons nooit in dezelfde
mate wist mee te slepen, Zo wordt Malvina
opgevangen door een Rougemont, een
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komen dat ze in het klooster haar eerste
'moord' pleegt door niet te reageren
wanneer ze ziet dat een van de kloosterzusters een fatale dosis medicijnen
krijgt toegediend. Het niet helpen van een
persoon in nood, heet zoiets.
In 'Het parfum' Is Crenouille iemand die
niet op één en dezelfde plaats blijft en dat
geldt ook voor Malvina. Ze gaat naar een
Parijse apotheker om zich daar verder te
bekwamen in de 'magische' wereld der
kruiden. Haar leermeester verwacht van
haar dat ze medicijnen maakt die het
leven kunnen verlengen. De ingrediënten
ervoor en de bereidingswijze ervan zijn
niet bepaald smakelijk, maar Malvina
toont zich een uitstekend leerlinge. Zoals
haar meester weet ze door te dringen in
de hoogste Parijse kringen. Wanneer ze
Laurence Haloche. verliefd wordt op de apothekerszoon begint voor haar de strijd met haar afkomst.
'Zich geven uit liefde' krijgt voor Malvina
een wel zeer slecht smaakje. 'De genietingen van het vlees' is niet zo beguur type dat geld in haar, d.w.z. haar
klijvend
als het voornoemde voorbeeld
ouderlijke huis, gezien heeft. Hij brengt
'Het
parfum',
maar Is zeker ook geen
het meisje naar een klooster waar ze zich
roman die we u zouden afraden. Wij
onder het toeziend oog van Hubertine
hebben er alvast enkele (ont)spannende
ontplooit in de keuken en in de krulden. In
uren mee doorgebracht,
tegenstelling tot Crenouille - die alleen
maar voor en door zichzelf leek te leven (gv)
blijkt Malvina in 'De genietingen van het
a» De genietingen van het vlees. Lauvlees' wel degelijk over een geweten te
rence Haloche. Uitg. Meulenhoff beschikken. Dat kan evenwel niet voorAmsterttam. 1997.248 blz.. 698 fr.

REUZENSTENEN
In deze tijdsreis hielden we, bij wijze van
voorbeeld, halt bij één frappante bezienswaardigheid; de 'reuzenstenen' van
Noordlaren. Het is enige hunebed van de
provincie Groningen. Het verhaal dat Vos
rond deze stenen bouwt is dat van de jonge
Haze, lid van een stam jagers rond zowat
2.500 voor Chr. Het meisje waagt zich in
de buurt van een stam boeren, de eerste
sedentairen in de streek. Deze gebruiken
reusachtige stenen om er een soort van
grafmonument voor de overledenen van te
maken. Haze slaat de werkzaamheden
gefascineerd gade en wordt ontdekt. Het
verhaal kent gelukkig een goede afloop.
Zoals in alle bijdragen wordt de fictie
gevolgd door de feiten. De auteur legt in
het kort uit hoe, in dit geval, de reuzenstenen er kwamen, waarvoor ze gebruikt werden en hoe het komt dat er zo
weinig van deze toch wel immense bouwsels bewaard bleven.
Elk verhaal wordt geïllustreerd met pentekeningen en afgesloten met enkele 'nuttige adressen' van musea of andere instellingen die in het besproken thema
gespecialiseerd zijn. We gaan ervan uit dat
deze gegevens geactualiseerd zijn, iets wat
alvast niet gold voor het verhaal van Haze.
Vos maakt daarin gewag van een tweede
hunebed dat in 1982 in Delfzijl, Groningen werd gevonden. „Na meer dan
honderd jaar is er in Nederland weer een
hunebed ontekt; wie weet wat voor gegevens er uit dit ongeschonden monument
te voorschijn zullen komen!" Wij alvast
niet en ook niet de Dominicus over Nederland (versie 1994), die in Delfzijl geen
bezoekenswaardig hunebed kan aanbevelen. Al met al een interessante uitgave,
zeker voor beginnende amateur-historici.
(gv)
c» Van rendierjager tot roofridder. Avontuurlijke verhalen gebaseerd op beroemde archeolopsche vondsten.
Tonny Vos & Dahmen von Buchenholz. Uitg. Fontein-Baarn. 1997.204
blz., 550 fr.

I9cle-eeuwse kunstenaarsateliers in Brussel
Linda Van Santvoort, wetenschappelijk
medewerker bij inet Sint-Lukasarcliief,
bestudeerde 95 kunstenaarsateiiers
waarvan er nog 52 bewaard zijn.
Voor de tentoonsteiling werd een keuze
gemaakt uit 20 nog bestaande of reeds
verdwenen ateliers.
Er worden telkens 2 foto's van een
atelier getoond en daarnaast wordt er

zoveel mogelijk met origineel matenaal
gewerkt Authentieke plannen en affiches, oude foto's en tijdschriften zoals Emulation-vullen de foto's van de
geselecteerde ateliers aan.
Voorts zijn er originele voorontwerpen
van het atelier van Paul Cauchie te zien,
ook het Hypnos hoofd van Fernand
Khnopff.

Een oude affiche naar aanleiding van de
onteigening van de Onze-Lleve-Vrouwter-Sneeuwwijk toont ons het grote atelier van Jan-Frans Portaels,
Sommige ateliers zijn voor het grote
publiek toegankelijk, het zijn nu bekende
of minder bekende musea gev!/orden
het atelier van Victor Horta, van Constantin Meunier en van Antoine Wiertz.

•

De minister van Cultuur, Luc Martens,
werd donderdagochtend met een escorte
van Milaan naar Bologna gebracht, om er
de tentoonstelling te openen. In bijna
vlekkeloos Italiaans, en een iets minder
beter Engels, roemde de minister het
werk dat Vlaamse illustratoren en jeugdauteurs, samen met Vlaamse uitgevers,
internationaal verrichten. Op het gebied
van vertalingen slaat het Vlaamse kinderboek met brio de lectuur voor volwassenen.
Acht parlementsleden van de Commissie
Cultuur, onder wie Nelly Maes en Kathy
Lindekens, waren ook afgezakt en stonden vol verbazing te kijken naar wat
wordt gepresteerd. Enkele Nederlandse
mooipraters van het productiefonds, keken blauw van afgunst en poogden her en
der de Vlaamse initiatieven in te palmen.
Maar het standpunt moet blijven: samenwerking ja, maar Vlaanderen moet
wel onder z'n eigen vlag varen en niet als
een onderdeeltje van Amsterdam de wereld ingaan. Dat gebeurde zo eerder, maar
met haast géén resultaten voor de literatuur uit Vlaanderen.
IBBY
Tweejaarlijks worden in Bologna ook de
IBBY- (International Board on Books for
Young people) prijzen uitgedeeld. Voor de
Hans Christian Andersenprijs, zowat de
nobelprijs voor het kinder- en jeugdboek,
was dit jaar vanuit Vlaanderen Bart Moeyaert genomineerd. Dat kon men in het
lang en het breed in alle kranten en
tijdschriften lezen, want Bart en zijn uitgever weten hun public relations uitstekend te verzorgen. Maar dat ook het
boek van Henri van Daele Reinaert de Vos
met tekeningen van Peter Vos door Nederland werd genomineerd haalde nauwelijks de pers. Komt het misschien om-

•

Vlaamse reuzen
in Bologna

Het was geen eigenaardigheid als je tussen 2 en 5 april op de Via Indipendenza dé boulevard van Bologna (Italië) - Nederlands hoorde praten. Ter gelegenheid
van de Fiera Del Libro Per Ragazzi (dé
internationale Boekenbeurs voor kinderboeken voor vakmensen uit de gehele
wereld) stonden de Vlaamse illustratoren
in het middelpunt van de belangstelling
met de schitterende tentoonstelling
'Vlaamse Reuzen'. De bijgaande catalogus ging met meer dan 100 exemplaren
per dag de deur uit, aan de prijs van
vijfhonderd frank. Hierdoor waren er
heel wat Vlaamse illustratoren afgezakt
naar de wereldhoofdstad van het kinderen jeugdboek, deze tezamen met de
sterke delegatie uit de Vlaamse uitgeverswereld en van Vlaamse auteurs maakten dat je je een beetje thuis ging voelen in
Bologna.
TENTOONSTELLING

CULTUUR

c» De tentoonstelling loopt tot en
met 29 augustus 1998. Elke aag
van 10 tot en met I8u. Gesloten
op ains'. zon- en feestdagen. Toegang gratis.
Het Archief en Museum van het
Vlaams Leven te Brussel ligt In ae
visverkopersstraatis te 1000
Brussel. 02/512.42.81.

over de hele wereld met de prachtige
prentenboeken die daar worden gemaakt.
Van Nieuwgierige Lotje van Lieve Baeten
werden ondertussen meer dan een half
miljoen exemplaren wereldwijd (14 landen) verkocht.
Davidsfonds verkocht twee debutanten,
Peter Slabbinck en Carine Verleye naar
Duitsland. Maar de rest van de resultaten
volgt pas na de beurs, nadat de buitenlandse uitgevers de tijd hebben gehad
om de boeken waarvoor ze geïnteresseerd
zijn in te kijken; dat ze er zullen zijn is
zeker.
En Vlaanderen gaat steeds internationaler, als men weet dat uitgever Waker
Soethoudt (Facet), met het debuut van de
Amerikaanse schrijfster Ellen Schreiber
de beur^ afschuimde, waarvoor uitgevers
uit Denemarken, Noorwegen, Zweden,
Henri Van Daele zal binnenkort 8 van
zijn werken in andere talen zien Finland, Italië, Duitsland en Engeland
verschijnen. stonden aan te schuiven.

Bart Moeyaert, IBBY-genomineera,
straks in het Spaans en het Duits...

Momos
dat Moeyaert, als jongste van zeven zonen, indertijd koning Boudewijn als peter
meekreeg? De prijs voor het beste jeugdboek ging naar de Amerikaanse schrijfster
Katherine Paterson, en de uitzonderlijk
leuke Elzasser Tomi Ungerer, kreeg de
prijs voor de illustraties. Deze prijs heeft
als dadelijk gevolg dat alle uitgevers ter
wereld staan aan te schuiven om deze
boeken te mogen uitgeven.
DE KOOI
De kooi van Gregie de Mayer en Koen
Vanmechelen, dat in 1997 voor het eerst
werd voorgesteld in De Velinx in Tongeren, is tegelijk een boek, maar ook
theater én een reizende tentoonstelling.
Tijdens de jeugdboekenweek van vorig
jaar kon men deze reeds zien in Hasselt,
Geel, Leuven en in het MUHKA in Antwerpen, waarna Göteborg ook aan de
beurt kwam. Beide protagonisten hadden
op een binnenkoer van de beurs hun
tentoonstelling opgezet en iedereen die
maar wilde kon meewerken aan dit filosofisch project, tijdens de erg succesvolle worksessies die er werden gegeven.
Interessante kunstwerken ontstonden onder de handen van boekmensen uit de
gehele wereld.
UITGEVERSWERK
Henri van Daele zal binnenkort acht van
zijn boeken in een andere taal zien verschijnen, delen zijn uitgevers Lannoo en
Averbode mee. Moeyaert komt in het
Spaans en het Duits, en Clavis scoorde
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Exiibris ABC
Op 1 mei a.s. verschijnt een merkwaardig
boek, met name over het ontstaan van een ex
libris- abc geïnspireerd op de Keltische letters.
Pen én ideeën achter dit project konden bijna
van niemand anders komen dan van Frank-lvo
van Damme, zo vanzelfsprekend als de uitgever de vzw Kalllgrafia (Joke van den Brandt)
Is. Een ex-libris (letterlijk „uit de boeken van")
is een eigendomsmerk, doorgaans een tekening waarin de naam of het beeld van de
eigenaar verwerkt is of verwezen wordt naar
de auteur of de Inhoud van het boek.
in zijn boek brengt Frank-lvo van Damme 27
letterbladen. Daar rond toont hij evenveel
werktekeningen en documenten waar hij zijn
Inspiratie vandaan heeft gehaald. Het boek
werd verder voorzien van een inleiding en
De auteur-graficus ten voeten uit als Keltisch
commentaren in vijftalen (Ned., Fr., D., Eng.
vlechtwerk...
It.). Zo kan dit Exiibris ABC een internationale
loopbaan tegemoet gaan, de interesse voor
ex-libris, deze is nog tot en met 17 april a.s. te
Keltische symbolen leeft Inderdaad wereldkijk van dinsdag tot en met zondag, telkens
wijd.
van lOu. tot 18 u. Op paasmaandag 15 april
Gelijktijdig verschijnt ook een beperkte luxe
gaat er de Dag van het Ex-Libris üoor (van 14
uitgave van het boek op 100 genummerde
tot17u.).
exemplaren, gedrukt op speciaal papier en
Op het programma: demonstraties van exgebonden in llnnenband met goud opdruk en
libristechnieken, kalligrafie, houtgravure, livoorzien van twee originele genummerde en
nosnede, kopergravure en zeefdruk. Kennisgesigneerde kopergravures. (3.500 fr.)
making met ex-libriskunstenaars is mogelijk.
(mvl)
DAG VAN HET EX LIBRIS
c& Exiibris ABC. Frank-lvo van Damme. Uitg.
Sinds 14 maart loopt In het kasteel van Alden
Kalllgrafia, Molenbaan 8, 2160 WommelBlesen te Rijkhoven (Bilzen) een tentoongem. 112 blz. Tot IS mei 600 fr. (+ 80 fr. port)
stelling rond het kalligrafische en thematische
op rek. 402-40581S1-S6. (Later 750 fr.)

9 april 1998

NIEUW IN DE BIOS

SONDAGSENCLER
klassieker van John Landis 'Art American werewolf in Londen'
... is een Noorse film die wordt uitgebracht onder de Engelse titel
(1981). De Britse regisseur Anthony Waller verloor toen hij ook het
The other side of Sunday'. In Skandinavié was hij al in 1996 te zien. over haar gêne. Deze film over dromerige onschuld, kattige
scenario voor zich nam de grens tussen zwarte humor, emotionele
Het verhaal: de oudste dochter van een behoudsgezinde priester op seksualiteit en bijna demonische bezetenheid, allemaal belichaamd betrokkenheid en stevig griezelen iets te dikwijls, maar voegde wel
het platteland, Maria ts ietwat op zichzelf en leest het lied van
door debuterende actrice Marie Theisen, heeft een schare acteurs en enkele nieuwe elementen aan de mythe van de weerwolf toe. De
Salomon voor de sexy passages die erin voorkomen. In de school actrices die we nog hopen terug te zien. (***)
digitale computereffecten die ook Spielbergs dinosauriërs tot leven
wordt ze - uiteraard - gepest en wandelen doet ze dan ook alleen.
brachten zijn goed. Helaas lijdt de film teveel aan het Euromix
Haar vriendschap met mevrouw Tunheim die haar leert dat het AN AMERICAN WEREWOLF IN PARIS
syndroom: een Britse regisseur met Duitse roots, een Amerikaansleven ook lichamelijke zijden heeft, maakt alles ietwat draaglijker. ... liep op het Internationaal Festival voor de Fantastische Film in Frans acteursduo, met opnamen in Luxemburg, Parijs, Amsterdam
Maar wat de andere meisjes in de praktijk brengen, durft zij, geremd Brussel en doet datzelfde binnenkort ook in de zalen. De prent is en New York, Duits talent achter de techniek en met speciale
als ze is, niet aan. Dan ontdekt ze een geheim over haar vader en
door een Brits-Nederlands-Luxemburgse samenwerking tot stand effecten uit Califomië. Voor de liefhebbers van het genre. (**l/2)
volgt er een zelfmoord in het dorp. Beide gebeurtenissen helpen haar gekomen en vormt het langverwachte vervolg op de horrorWillem Sneer
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Ben-Hur Amerikaanse spektakelfilm van William Wyier uit 1959 met Charlton Heston, Jack Hawkins, Stephen Boyd e.a. De joodse Judah Ben-Hur en
de Romein Messala, aanvankelijk boezemvrienden,
worden aartsvijanden, wat na vele disputen, en gevechten uitmondt in een duel met strijdwagens in het
Colosseum Dit is het onbetwistbare hoogtepunt uit
de film, Ben Hurwon, net als 'Titanic', 11 Oscars, zat.

iiaprll,TVloml3u.30

O

Shadowlands Britse romantische film van
Richard Attenborough uit 1993, CS Lewis, een professor in Oxford en auteur van kinderverhalen, heeft
zich genesteld in zijn rustig academisch leventje. Maar
zijn fundamenten gaan aan het wankelen, als hij Joy
Gresham, een vranke, jonge Amerikaanse dichtster
ontmoet, Shadowlands hoort thuis in de reeks Britse
films die we de laatste Jaren met plezier mogen
verwerken: degelijke acteurs, mooi patrimonium, een
vleugje oude degelijkheid en een hoop onderdrukte
gevoelens Zon. 12 april, Kanaal 2 om 21 u.
4b=# Anastasla Yul Brynner is een naar Parijs
uitgeweken Russische generaal die op zoek is naar een
vervangster van de dochter van de laatste tsaar, die
hem moet helpen diens fortuin uit de Zwitserse
kluizen te halen. Wanneer hij de aan geheugenveriies
leidende Ingrid Bergmans ontmoet, is zijn keuze
meteen gemaakt, Amerikaanse film van Anatole Litvak
uit 1956 Maan. 13 april, VTM om I5u.

Goldie Hawn in
„Seems Like Old
Times". Dins. i a
aprii. Kanaal 2
om 21 u.

4fe=J' Catch-22 Amerikaanse film van Mike Nichols
uit 1970,1944, op een eiland in de Middellandse Zee,
Kapitein Yossarian, die deel uitmaakt van een bombardementseskadron, heeft genoeg van de oorlog.
Om met meer de lucht in te moeten, wil hij zich gek
laten verklaren. Zwarte komedie over de surrealistische waanzin in het leger tijdens WO 11, Naar het
gelijknamige boek van Joseph Heller Woens. 15
april, BBC 1 om Ou.45
fiJ*
Panorama: Kaap de Goede Hoop BBCreportage over de Waarheidscommissie in Zuid-Af rika,
die onder de leiding van bisschop Tutu de misdaden
moet onderzoeken die onder het apartheidsregime
werden gepleegd. Een pijnlijke confrontatie tussen
slachtoffers en folteraars, Dond. 16 april, TV 1 om
22U.50
^9*
single white Female Allison Jones, een
softwarespecialiste, heeft haar ontrouwe vriend Sam
de bons gegeven. Ze Is nu op zoek naar een medehuurster om haar flat te delen. Uit de vele kandidaten pikt zij de teruggetrokken Hedra Carison ...
Amerikaanse film van BarbetSchroeder uit 1992. Vr||.
17 april, Ned. i om 22u.57
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eze week geen gewone media-mbriek, maar
een opiniestuk van Danny De Laet,
gewezen medewerker van een TV-tijdscInrift
over de problemen bij o.a. Humo.

D

Binnenkort
TV-Humo-Expres?
Het ontslag van één man was verleden
week bij duizenden lezers oorzaak van fel
ongemak. Ei zo na was er geen Humo
verschenen. Alles draaide om een intern
conflict in de schoot van Mediaxis, uitgever van Humo. Deze wou een weerbarstig personeelslid aan de deur zetten,
maar slaagde daar niet in. Omdat er in
Brussel voor de deuren van de uitgever
nog wat duw- en trekwerk geweest is
tussen rijkswachters en stakend personeel, kwam dit uiteraard ter sprake in de
media, zij het vrij sober en discreet. Net
alsof het om niet meer ging dan een klein
intern conflict. Waarnemers weten echter
beter, want de hele affaire draait niet om
één man maar om het voortbestaan van
een aantal TV-bladen. En alles goed beschouwd was dit slechts een schermutseling, een soort voorhoedegevecht,
waarbij de directie de messen wet, het
personeel op de tanden bijt en de lezer
zich met gerechtvaardigde onrust de
vraag stelt of hij volgende week zijn
vertrouwde blad nog in de winkel vindt.
De acties krijgen dus zeker een vervolg.
Bij Humo begon de staking amper twee
weken na de viering van nummer 3000.
Personeelslid
Ghislain Henderickx,
Humo-red?cteur maar ook BBTK-vakbondsafgevaardigde, kreeg van de directie te horen dat hij om 'zware beroepsfouten' ontslagen werd. Henderickx zou vertrouwelijke informatie hebben doen lekken, informatie die verband
hield met de herstructurering van Mediaxis. Die herstructurering zou een pak
ontslagen betekenen. Henderickx, van
zijn kant, had zowat een jaar geleden
reeds een flinke waarschuwing gekregen
en het is een publiek geheim dat de
directie hem liever kwijt dan rijk was. De
man in kwestie nam dit niet en zijn
collega's deelden die mening. In de kantoren van Brussel en Antwerpen begon
een staking.
Het conflict rond Henderickx en het
bakzeil halen van de directie is nochtans
maar een rookgordijn waar de ware problemen van Mediaxis zich achter schuilhouden. De voormalige Tijdschriften Uitgevers Maatschappij (TUM) heeft er de
jongste jaren niet naast gegrepen, toen het
achtereenvolgens TV-Ekspres en TV-Blad

opkocht, na de dood van voormalig VTM
baas Jan Merckx. Nadien kwamen daar
ook nogHumo en Tele-Moustique bij, die
na de verkoop van het familiebedrijf
Dupuis een beetje op de dool waren
geraakt. Mediaxis beschikte toen al over
TV-Story, Flair en Libelle. Alles bijeen een
rijtje weekbladen om U tegen te zeggen.

Danny De Laet: „Opmerkelijk
overigens hoe discreet l\/lortier zicti
afzijdig tiield in tiet conflict met één
van zijn redacteurs."

TV-KLONEN
Met deze unieke monopolievorming begonnen de problemen pas goed. De eerste
zichtbare tekenen waren er toen Mediaxis haar weekblad De Nieuwe Panorama stopzette wegens een 'te kleine
oplage'. Toen de directie er daarna op
aandrong om de computersystemen van
al haar nieuwe bladen op elkaar af te
stemmen begon Humo reeds dwars te
liggen. De gigantische pool van TV-programma's fnuikte de onafhankelijkheid
van de respectievelijke TV-redacties, iets
wat niet meteen naar de zin was van
sommige (hoofd)redacteurs. Omdat deze
pool te groot was besloot Mediaxis, zonder voorafgaand overleg, om de aanmaak
van de TV-programma's buitenshuis te
laten gebeuren. Wat de directie de handen
vrij liet om nu overtollig personeel aan de
deur te zetten. In een eerste fase is
voorzien dat ongeveer 25 redacteurs elders naar werk zullen kunnen uitzien. De
affaire rond Henderickx heeft niets aan
de plannen gewijzigd, wel integendeel.
Wie zich tijdens de stakingsactie in de
handen wreef was Guido Van Liefferinge,
uitgever van Dag Allemaal, Joepie TV-Plus
en TV-Familie en eenzame concurrent van
de Mediaxis TV-bladen. Hij zag alleszins
die week zijn verkoop netjes stijgen. Het
feit legt nogmaals bloot dat de monopolie-positie van de Mediaxis-bladen
geen garantie is voor kwaliteit noch superverkoop.
De tweede man die zich in de handen
wreef, was de hoofd- en enige redacteur
van TeVe-Blad, een klein formaatje onder
deze weekbladen dat enkel de TV-programma's biedt met een minimum aan
redactiewerk en voor een zeer democratische prijs. Als je weet dat zo'n nummer op minder dan een uur wordt ineengeflanst en de oplage de 200.000
overschrijdt, kan je inderdaad begrijpen

waarom de Mediaxis-directie dit blad
koestert. Je kan ook gewagen van inwendige concurrentie vermits door de
staking TeVe-Blad meteen wat lezers kon
afsnoepen van Humo.
BEDREIGDE SOORTEN
Mediaxis is niet blind voor deze evolutie.
De staking en haar gevolgen heeft de
vinger op de wonde gelegd van een
bedrijf dat liefst een aantal titels ziet
verdwijnen. Met de zegen van grote baas
Unilever voor wie België en zijn TVbladen slechts een stip op de kaart van een
wereldvertakte multinational is, wordt er
reeds gedacht aan afslanken van eerst
personeel en nadien het aantal titels. De
eerste die dan in het vizier komt is TVExpres dat bij Mediaxis moeilijk zijn
draai vindt. Hoewel, er kan nog veel
veranderen op korte tijd, niet in het minst
omdat oudgediende Louis Van Raak dit
jaar zijn stoel als hoofdredacteur van TVStory afstaat, en dat er ook gefluisterd
wordt dat Guy Mortier het allemaal voor
bekeken houdt en elders zijn toekomst
wil bepalen. Opmerkelijk overigens hoe
discreet Mortier zich afzijdig hield in het
conflict met één van zijn redacteurs.
Kortom, het wordt afslanken eerst, fusioneren nadien en zelfs mocht je volgend
jaar naar de 'TV-Humo-Expres-Story'
moeten vragen, dan nog is het best mogelijk dat alles toch nog een andere richting uitgaat. Concreto staat enkel vast dat
er personeel zal verdwijnen...
Komt het ooit terug goed? Misschien is
het geen slechte zaak dat er links en rechts
wat klappen vallen, maar als dat ten koste
gaat van ontslagen op allerlei redacties
vaart ook de lezer daar niet wel mee. Of
uitgevers daar om malen is zeer de
vraag.
Danny De Laet

Bienvenu Johan
Pemoi

Front de la Jeunesse Zolang het zijn
carrière kon dienen, bleef Demol in het
unitair-Belgische kamp en bleef zijn
Franse identiteitskaart netjes in de taal
In de jongste uitgave van Het Vlaams van zijn Franstalige meesters „Pour les
Blok in Erpe-Mere wordt oud-politie- besoms de la cause" verandert hij nu
commissaris van Schaarbeek Johan Devan taairegime
mol hartelijk welkom geheten
Dit soort politiek arnvisme doet ons
Wat de uitgevers er met bij vertellen is
inderdaad denken aan het vers van de
dat de nieuwkomer lid is geweest van de Vlaams-nationale dichter René De
extreem-rechtse Franse organisatie
Clercq ,,Die uit elke teil kan eten is de
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Over Sigurd
Met veel plezier, maar ook met wrange
gevoelens, heb ik de lezersbrief Over
Sigurd gelezen (WIJ, 2 april jl.). Dat
daarin gepleit wordt u voor een radicaler
(maar met imperialistisch) Vlaams beleid
IS lovenswaardig en verdient ook mijn
volle Steun.
Wat ik echter betreur is de houding ten
opzichte van VUJO, een instantie die
nochtans de leden voor de VU van de
toekomst werft. Begrijp me met verkeerd ik wil de VU van vandaag zeker
met veroordelen. De VU is nog één van de
weinige partijen waar de leden zich voluit
voor hun ideeën engageren en waar de
jongeren voor hun mening kunnen uitkomen (dit in tegenstelling tot CVP, SP en
het Vlaams Vierkant. .).
De lezer schrijft dat Vlaams radicalisme
én democratisering complementair moeten zijn Voeg daar nog een derde component aan toe die van een sociaalliberaal beleid (maar wel mét dat van
Herman Decroo, één van de oude krokodillen uit de Belgische politiek). Als
Sigurd meer de klemtoon op een sociaalliberaal beleid heeft gelegd, dan was dat
zijn volste recht.
Ik wil bovendien onderstrepen dat VUJO
wel degelijk radicale standpunten inneemt: tijdens het jongste congres m
Leuven (dat al dateert van eind 1997) zijn
er heel wat vnje resoluties aangenomen
waarin gepleit wordt voor een verdere
regionalisering en democratisering, tot de
afschaffing van de monarchie toe.
Ik hoop dat deze brief dhr. Verguit zal
aanzetten tot het raadplegen van deze
resoluties en dat ze hem zullen overtuigen
om een genuanceerde mening te vormen
over VUJO.
Immanuel Synaeve,
Lier
Red.
Bi| deze sluit de redactie de polemiek
„Over Sigurd" af.

Grote Vuren
Na het lezen van het artikel over Tonnekensbrand en Krakelingen te Geraardsbergen (WIJ, 5 maart j.1.) deel ik met de
auteur meer dan ooit de spijt dat zoveel
gebruiken uit onze kinderjaren verloren
zijn gegaan. Alhoewel hier en daar zich
nog wel eens een rare kwant de heropleving van oude tradities avonturiert is
het allemaal Voltooid Verleden Tijd
Niet zo in Nederland waar in het voorbije
weekeinde te Enschede een internationaal symposium werd gehouden rond
de vraag „Paas- en andere jaarvuren
bedreigd cultureel erfgoed?"
Over de studiedag hing echter één grote

schaduw de protesten van de milieubeweging die vindt dat dergelijke traditionele vuren „schadelijk zijn voor het
milieu, luchtvervuiling veroorzaken en
zorgen voor versterking van het broeikaseffect en de ozonlaag aantasten"...
Een van de sprekers was trouwens een
vertegenwoordiger van Stichting Afval en
Milieu.
Is dit een grap of om te huilen?
P. Lammens,
Hofstade

VU. wat nu?
BIJ de stichting van de VU leek federalisme een utopie Vol schroom werd de
federalisering van het „monster van
1830" een haast onhaalbaar ideaal. Ondertussen ontstond de EU, waarin het
gefederaliseerde België was ingedeeld in
de staat Vlaanderen met Brussel als
hoofdstad en het gebied Wallonië naast
het „oorlogs-geschenk" Eupen en Malmedy
Met de stichting van ID21 wil Vlaanderen
in de 21ste eeuw terechtkomen op een
moderne herschikking van ons aandeel in
de Europese Unie. Dat is een duidelijke
weg naar een perfecte uitbouw van de
achterhaalde negentiende-eeuwse miserie, waaruit moordende zogenaamde wereldoorlogen onvermijdelijk waren. Nu
kan dit gelukkig voor West-Europa met
meer. Hoe past Vlaanderen nu daarin?
De oubollige CVP, liberalen en socialisten
moeten m.i. opgeslorpt worden in een
meer moderne politieke visie.
Die moderne visie krijgt in de Vlaamse
staat een schitterende kans als de oude
partijen helpen bij het aanpassen van
België aan de moderne tijd. De VLD en de
VU tonen met ID21 een moderne en
ideale oplossing. Daarin moet de Benelux
een merkwaardige, economische rol spelen.
Als oude en trouwe volksnationalist (VUer m merg en been) wens ik voor de VU en
voor ID21 veel succes!
J.E. Torfs,
Oostende

Pelhaize
is anti-Vlaams
De meerderheid van de bevolking van
België spreekt Nederlands, daarom is het
onduldbaar dat met alle Brusselaars op
z'n minst uitstekend Nederlands verstaan, en dat de grote meerderheid die
taal ook vlot spreekt. Erger nog een
aantal Brusselse supermarkten boykot het
Nederlands m z'n filialen. Onderzoek van
Bernard Daelemans en een groep helpers
(namens de Vlaamse Volksbeweging)
heeft aangetoond dat het Waalse bedrijf
Delhaize de kroon spant. Niettemin heeft

In een mislukte poging tot panngsdans
tracht het Blok VU-stemmers te doen
overlopen naar het ultra-rechtse kamp
Deze valse sirenenzang heeft wel een
averechts effect wanneer wij weten dat
de aangepaste Blokslogan in Brussel
luidt „Lescopainsd'abordi"

echte hond" Na de meeting van het
Blok te Anderlecht werd de echtgenote
van Demol om een reactie gevraagd In
een gebroken Vlaams verklaarde zij zich
kiplekker te voelen in dit multicultureel
gezelschap!
Het moet wel een i^reemc^ gevoel geven
aan de argeloze Vlaams Blokstemmers
te weten dat na de volgende verkiezingen de huistaal van hun eerste verkozene het Frans zal zijn

WEDERWOORD

het de meerderheid van z'n klanten in
Vlaanderen.
De W B roept daarom sinds enige tijd in
heel Vlaanderen drie keer per jaar een
boykot uit tegen dit anti-Vlaamse bedrijf
met Kerst en Oudjaar, met Pasen en met
het begin van het nieuwe schooljaar, de
laatste week van augustus. We houden er
rekening mee dat de acties enkele jaren
zullen moeten duren. Laat alle Vlaamse
filialen van Delhaize tijdens de paasinkopen dus een gezellig trefpunt zijn van
enkel franskiljons! De W B houdt u op de
hoogte van het verdere verloop van de
zaak.
Prof. Dr. P.C. Paardekoper
Leiden

Grensarbeider
weer de dupe"
Onlangs vernamen wij dat het ziekenfonds voor „met beschermde personen"
(waaronder ook diverse grensarbeiders
vallen die met verplicht verzekerd zijn in
bijvoorbeeld Nederland) het dubbele zou
gaan kosten.
De dames en heren „parlementariërs" in
België hebben hiervoor de wetten weer
eens veranderd, niet wetende dat ze de
grensarbeiders opnieuw een financiële
strop bezorgen.
Moeten de grensarbeiders nu echt blijven
boeten, moeten zij zich nu ook al laten
verzekeren in het buitenland?
Tussen twee haakjes, de ziekenfondskosten worden verhoogd van 10.000
fr./kwartaal naar 20.000 fr./kwartaal.
Overigens hebben diezelfde „politici"
reeds rond de jaren 1990 beslist de bedragen van het ziekenfonds voor „met
beschermde personen" met meer aftrekbaar te maken van de belastingen
Politici, werken jullie nu ook al mee met
de „Nederlandse regering" om Belgen te
laten verdwijnen uit Nederland'
Is dit nu de voorbode van een „verenigd
Europa"?
J. Fredenx,
Koersel

Basiceniand
Een kleine opmerking bij het artikel van
Bart Staes over de uitslagen van de Franse
regionale verkiezingen (WIJ, 2 april jl.)
Wat de drie "Frans"-Baskische provincies
betreft haalden de nationalisten inderdaad een behoorlijk resultaat gezien de
omstandigheden de helft van de kiesomschrijving IS niet-Baskisch, er is de
sociale verdrukking door het industriële
kusttoerisme (bouw hotels, aanleg golfterreinen, vakantiedorpen, ..) en de emigratie van Baskische jongeren door de
hoge werkloosheid.
Toch IS het met zo dat onze EVA-partner

Jan Caudron,
Erpe-Mere
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Eusko Alkartasuna (EA) op eigen houtje
9% haalde. Dat resultaat werd behaald
door de éénheidslijst Abertzaleen Batasuna waaraan, naast EA-leden en onafhankelijken, ook de partijen Euskal Batasuna (EB) en Ezker Mugtmendu Abertzalea (EMA) deelnamen. Beide partijen
zijn al langer politiek actief in NoordBaskenland en onderhouden politieke
contacten met het "Spaans"-Baskische
Hem Batasuna. Onder het mom dat zij
met op één lijst wilden staan met "terroristen" weigerde de PNV daarom de
Baskische éénheidslijst te ondersteunen.
Piet De Zaeger,
Emblem

lypg 1000
dagen...
Vorig jaar rond deze tijd werd m diverse
media heel wat heibel gemaakt omdat wij
toen nog 1000 dagen verwijderd waren
van de 21ste eeuw. Helemaal fout. Pas nu,
op 7 april om juist te zijn, zijn wij zover
met de rest van 1998 nog 269 dagen,
vandaag 7 april inclusief, 1999 met 365
dagen en het jaar 2000 met 366 dagen.
Want het jaar 2000 is het laatste, dus het
100ste jaar van de 20ste eeuw en met het
1ste jaar van de 21ste eeuw. Diegenen die
de optische sprong van het duizendtal 1
naar 2 aanzien als het begin van de
volgende eeuw (en miUenium) moeten
rekenkundig eens diep nadenken. Het
jaar Nul bestaat met, wel het jaar -t-1 en
- 1 , gescheiden door een streep O op de
tijdsschaal, zoals een O graden Celsius een
referentiestreep is op de thermometerschaal.
Overigens, het probleem van eeuwtal 19
naar 20 voor meerdere computerprogramma's zou heel wat kleiner geweest
zijn indien men op grote schaal de ISOnorm 8601, die ca. 20 jaar geleden ontstond, i.v.m. de schrijfwijze van datums in
getalvorm, zou toegepast hebben. Norm
die ook het doel had en heeft om met
computerbestanden het leven wat gemakkelijker te maken ISO stelt het basisprincipe van groot-naar-klein, als een
logisch doortrekken wat men reeds eeuwenlang doet met uur-minuut-secondeaanduidingen. Dinsdag 7 april, of 199804-07, was nog 1000 dagen verwijderd
van het begin van de volgende eeuw op
2001-01-01 om OO.OOh.
Herman A.0. Wdms,
Vorst-Brussel
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PS De redaktie ontvangt graag bneven van lezers
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheur
mand in De redaktie behoudt zich het recht voor
bneven in te korten en persklaar te maken Brieven
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver verzoekt initialen te gebruiken
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ie vanop de trappen van het museum voor
Midden-Afrika te Tervuren over de tuinen
uitkijkt, ontdekt behalve een schitterend landschap
ook een brok geschiedenis. Figuren als Leopold II, de
Prins van Oranje, Willem II, Jozef II en Hendrik II
doemen op. Naast hen hebben ook meer volkse
personaliteiten als Karel van Lorrainen en Albrecht
en Isabella er een plaats. Want allen hebben zij deze
site vorm en betekenis gegeven.

W

^

UITSMIJTER

Een plattegrond van Tervuren met in het
centrum de site van liet oude hertogelijke
slot laat toe de ontwikkelmg van de
vorstelijke bouwwoede aan te geven.
Meteen valt ook op hoe zeer water een
belangrijke plaatst inneemt en hoe het
door de eeuwen heen getemd is geworden
en in het landschap werd ingebed.
Groen en water vormen van het begin af
aan de charme van Tervuren en alle
bouwheren hebben steeds aan beide elementen de nodige aandacht besteed, voor
hun eigen vertier of ten behoeve van de
gemeenschap.
Het begon al toen de eerste hertogen van
Brabant in Tervuren een onderkomen
zochten, gelegen aan de zuidelijke zijde
van een landtong, afgeboord door water.
Wellicht dat dit al voordien een bewoonde plaats is geweest, zeker is dat
Hendrik 1 van Brabant aan het eind van
de twaalfde eeuw een slot oprichtte en er
zijn jachtdomein uitbouwde in de warande. Als echte landheer richtte hij ook
zijn eigen kerk op, los van de kerkelijke
hiërarchie dus, met alle conflicten van
dien.

^

KAREL VAN LORRAINEN
Na de Spaanse periode kwamen de Oostenrijkse Habsburgers m 1715 in het bezit
van de Zuid-Nederlandse provincies. Het
was het begin van een welvarende periode met relatief weinig oorlogsgeweld.
De Zuid-Nederlandse Barrière-steden
(door de Nederlandse republiek als barrière tegen Frankrijk gebruikt) waren er
wel, maar voor het overige begon een
nieuw deel van onze geschiedenis.

Russische leger verbonden was geweest,
van zijn vader Tervuren en enkele landgoederen in de buurt ten geschenke. Het
dorp werd nu afgesneden van het prinselijk domein, want de prins koos voor
een hoger gelegen site aan de Leuvense

Tervuren.een site
voor vorsten
De wijze waarop wij op deze achttiende
eeuw kijken strookt niet helemaal met de
realiteit van een welvarende streek
waarin de feestvierende aartshertog Karel
leuke plaatsen opzoekt en het oude hertogelijke Tervuren nieuw leven inblaast.
Zo liet hij er, om zijn paarden te stallen,
de hoefijzervormige stoeterij bouwen.
De nabijheid van het dorp Tervuren,

VAN CHARLOTTE
TOT LEOPOLD II
Na de mislukking van het Mexicaanse
avontuur, waarbij keizer Maximiliaan,
gemaal van de reeds genoemde Charlotte,
in 1867 terechtgesteld werd, verbleef de
ex-keizerin nog enige jaren in Tervuren,
door het gebeuren geestelijk in de war. In
maart 1879 brak dan de brand uit en
werd de ex-keizerin ondergebracht te
Laken en later te Steenokkerzeel, waar zij
tot 1927 in haar geestelijke sluimer zou
blijven ronddwalen.

steenweg, daar waar zich nu het museum
van Midden-Afrika bevindt.
Het paleisje van deze vorst in spe kwam er
niet tenzij na scherpe discussies met de
architecten en met de koning, die op een
penning keek en de spilzucht van de prins
niet altijd kon volgen, laat staan goedkeuren. Toch is het de moeite waard
aandacht te besteden aan dit verblijf.

Ook voor het paleis werd gezorgd, althans voor het kunstige stucwerk, al liep
dat niet van een leien dakje. Gedurende
15 jaar leek men nog nauwelijks een cent
te willen besteden aan de ruïnes en werd
er over de stand van zaken hoogstens
enige briefwisseling gevoerd tussen de
ministeries.
Tot Leopold II meende dat Belgisch

vooral omdat in de jaren zestig van vorige
eeuw prinses Charlotte, de dochter van
Leopold I en latere keizerin van Mexico,
er zou verblijven. Het fraaie bouwwerk,
versierd met Ionische zuilen aan de zuidkant, met aan oost en west grote terrassen
en aan de straatzijde al evenzeer voorzien
van zuilen, maakt dit verblijf tot een fijne
plaats.

Kongo populairder moest gemaakt worden bij de bevolking. Daartoe bewoog hij
de initiatiefnemers van de wereldtentoonstelling te Brussel, oorspronkelijk
voorzien voor 18 95, deze uit te stellen tot
'97, zodat er tegelijk een koloniale tentoonstelling georganiseerd kon worden.
Tervuren, opnieuw onder vorstelijke aandacht, kreeg een riante tramverbinding
met Brussel, via de nieuwe laan door het
Zoniënwoud en een museum in de stijl
van het Petit Palais te Parijs.
Zo werd Tervuren opnieuw bij de tijd
gebracht.

Al van toen de
eerste
hertogen van
Brabant een
onderkomen
zochten in
Tervuren
vormen groen
en water de
charme van
de gemeente.

Voor Tervuren had dit tot gevolg dat de
dorpskom in de richting van de nieuwe
kapel opschoof.

WARANDE
In de loop van de volgende jaren zou het
paleis een belangrijke verandering ondergaan door de uitbouw van een raadzaal van grote omvang: 48 x 18 m, wat
grote vergaderingen toeliet. Het wekt
dan ook geen verbazing dat de Raad van
Brabant te Tervuren regelmatig zitting
hield.
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Daarmee komen we in het spoor van de
lange termijn geschiedenis, zien we de
hertogen van Brabant verblijf houden,
komen de Bourgondische hertogen opzetten en krijgt Tervuren nog meer allure,
gezien het uitdijende rijk van de Bourgondische hertogen, die van het slot een
heus jachtslot maakten. Het was Antoon
van Bourgondië die hiertoe het initiatief
nam.
Albrecht en Isabella hadden een grote
voorliefde voor Tervuren en hebben zich
met de hulp van Wenceslas Cobergher
vooral met de warande beziggehouden,
de waterpartijen betere beddingen gegeven en het wegennet, voor de jacht en
de wandeling aangenamer aangelegd.
Toppunt was het bevel van Isabella voor
de volledige ommuring van de warande.
In 1633, bij haar dood, bleek dat dit een
dure onderneming was geweest. Maar
Isabella wou een warande in werkelijke
zin, dat wil zeggen een afgesloten landschap waar het wild binnen een omheining gehouden wordt.
In de loop van de volgende eeuwen werd
de warande verder uitgebreid.

bereikbaar via het hekken, beklemtoont
enerzijds de nauwe band tussen hertogelijk slot en bevolking; terwijl anderzijds, juist de ommuring van de warande
blijk geeft van de behoefte om zich van
het dorp af te sluiten.
Toch krijgt met Karel van Lorrainen het
oude hertogelijke slot nog even een opfrissing, het wordt aangepast aan de noden van de tijd, vooral ter wille van de
prachthevende landvoogd. Na zijn dood
krijgt de landvoogdij een meer ambtelijk
karakter en wordt door Jozef II luister
vervangen door een beleidmakende opdracht, waarbij de rol van de landvoogd
nog verder teruggedrongen wordt.

WILLEM II VAN ORANJE
Na de Brabantse Omwenteling, de Franse
annexatie en de oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, kreeg
de kroonprins van Willem I, die aan het

Het is vooral de aankleding, door geinspireerde beeldhouwers gerealiseerd,
die onze aandacht zou hebben opgeëist,
ware het paleis bewaard gebleven, maar
het heeft niet mogen zijn. Een stevige
brand legde het gebouw in de as, al heeft
men achteraf delen van het beeldhouwwerk via gipsen kunnen bewaren.

ook bU de
bouw van het
museum voor
Afrika werd
met die
harmonie
tussen groen
en water
rekening
gehouden.
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