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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD • • 

Verleden week woensdag stelden VLD, 
VU en PRL-FDF tijdens een druk 
bijgewoonde persconferentie een nota 

inzake de hervorming van politie en Justitie 
voor. Daarmee steken deze oppositiepartijen 
de hand uit naar de regering. 

Waarnemend VU-voorzitter Patrik 
Vankrunkelsven, die samen met VU-kamerlid 
en specialist ter zake Geert Bourgeois, de 
onderhandelingen met de oppositiepartijen 
voerde, zei „dat de VU een democratische 
partij is die vanzelfsprekend haar 
verantwoordelijkheid opneemt voor alle 
maatschappelijke problemen die Vlaanderen 
aangaan, ook al behoren deze tot de federale 
ordening. Wij zijn geen voorstander van een 
verrottingsstrategie. Ook wij willen een 
oplossing bieden voor de problemen inzake 
politie en Justitie. Ik heb persoonlijk en als 
eerste het initiatief genomen om met alle 
Vlaamse oppositiepartijen het signaal te geven 
dat we willen meewerken aan de 
hervormingen van de instellingen. Een 
gelijkaardig signaal werd geformuleerd vanuit 
de PRL en overgemaakt aan de VLD." 

Vankrunkelsven benadrukte „gelukkig 
te zijn dat in deze nota de prioriteiten staan 
die door de VU de voorbije maanden in het 
debat werden aangebracht." Wie de inhoud 
van de nota bekijkt, kan inderdaad niet om 
de meerdere VU-accenten heen. Zowel wat 
betreft de hervorming van politie als Justitie 
staan democratisering, depolitisering, 
decentralisering en werkbaarheid centraal. De 

decentralisering, maar ook de werkbaarheid 
en het democratisch gehalte van de 
politiestructuren komt tot uiting in de 
samenvoeging van rijkswacht en politie op 
lokaal niveau enerzijds en federaal niveau 
anderzijds. Decentralisatie binnen de 
gerechtelijke structuren én de 
toegankelijkheid van de rechtspraak wordt 
bevorderd door de oprichting van één 
rechtbank per arrondissement. Een eis die op 
het jongste VU-congres werd geformuleerd. 

De VU heeft bovendien de PRL -
eigenlijk sloot het FDF zich ter elfde ure aan 
- kunnen overtuigen om het „het formalisme 
te bekampen met innachtneming van de 
rechten van de verdediging tijdens het 
proces." Onlangs, naar aanleiding van de 
vrijspraak van koppelbazen wegens 
procedurefouten, diende Geert Bourgeois 
daartoe een wetsvoorstel in. De VU-
kamerfractie diende recent ook een 
wetsvoorstel in om het opgedoekte Hoog 
Comité van Toezicht te vervangen door een 
anti-corruptiedienst o.l.v. een magistraat en 
verslag uitbrengend aan het parlement. Ook 
dat staat in de nota vermeld. Overigens 
komen de voorstellen in verband met de op 
te richten Hoge Raad voorjusitie, die tot een 
algemene depolitiserig binnen de 
magistratuur moeten leiden, volledig 
tegemoet aan de wensen die Geert Bourgeois 
onlangs op een VLD-congres uitte. 

(evdc) 
(vervolg zie blz. 2) 

Het volste vertrouwen?. 
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Halle verf ranst. 

Petit, maar groot. 

H et voorbije weekeinde stond in het 
tel<en van de euro, de eenheids

munt die in Inet jaar 2002 in eif lidstaten 
van de Europese Unie in gebruil< zai zijn. 
Een eentieidsmunt iieeft een grote 
symboiisciie waarde en is onmisbaar 
wanneer de Unie tot een samentian-
gend geheel wil uitgroeien. Slechts wan
neer een eenheidsmunt bestaat, be
staat ool< de Unie, dat is vooral nood
zakelijk ten opzichte van de andere eco
nomische machten. De dollar, de yen en 
de euro: na het einde van de Koude 
Oorlog zijn zij de 
symbolen van een 
nieuwe machtsver-
kaveling. En alhoe
wel wij onze vrees 
blijven behouden, 
kan de muntunie ook helpen om tot een 
sociale en democratische samenleving 
te komen. Maar, we schreven het vorige 
week reeds, dan zal er wel een en ander 
moeten evolueren. In dat verband wa
ren de kritische bemerkingen die par
lementsvoorzitter José Maria Gil Robles 
nog voor het weekeinde formuleerde 
zeer terecht. Na de Top werd zijn kritiek 
ontgoocheling, hij had het zelfs over 
een „mismaakt kind". 
De beschamende vertoning die in Brus
sel ten beste werd gegeven door de 
heren Kohl, Chirac en Blair leert dat de 
grote landen van Europa hun staats-
nationalistische reflexen (nog) niet heb
ben afgeleerd. Met moeilijke verkiezin

gen voor de boeg moet Kohl zijn land
genoten uitleggen dat zijn kandidaat, 
een nuchtere Nederlander, niet ten 
volle voorzitter van de Europese Cen
trale Bank kan zijn, maar gauw ver
vangen wordt door een lichtzinnige 
Fransman. Geen enkele Duitser wil zijn 
sterke mark voor een zwakke euro in
ruilen, weet Kohl. En zeker niet om 
Chirac, die in Duitsland als een windhaan 
wordt beschouwd, te plezieren! Na zijn 
binnenlandse blunders, die hem zijn 
parlementaire meerderheid hebben ge-

Nu de euro komt 
kost, kan Chirac zijn landgenoten wijs
maken dat hun kandidaat toch niet he
lemaal door de mand is gevallen. Chirac 
weet dat de euro, waar chauvinistisch 
Frankrijk niet op zit te wachten, in
gevoerd zai worden in een jaar met 
presidentsverkiezingen Op zo'n mo
ment kan een Franse poot in de Eu
ropese Centrale Bank nuttig zijn! 
Een sullige Tony Blair speelde na het 
beschamend compromis, de euforie 
wat té en werd helemaal ongeloofwaar
dig toen hij de euro de hemel inprees, 
een munt waar zijn landgenoten niet 
eens interesse voor hebben! Parie-
mentsvoorzitter Gil Robles kreeg vlug 
gelijk, de inbreng van de verkozenen 

blijft beperkt tot „informatie achteraf", 
en het geven van groot applaus. 
Nooit eerder kwam het democratisch 
tekort van de Europese instellingen zo 
pijnlijk naar boven als in het voorbije 
weekeinde. Daar kan slechts een einde 
aan komen wanneer zowel de Europese 
Centrale Bank als de volksvertegen
woordiging hun rol ten volle, in alle 
onafhankelijkheid, kunnen spelen. 
De genomen beslissing is ook belangrijk 
omdat door het aanvaarden van de euro 
de nationale munten verdwijnen, wat 
een niet te onderschatten psycholo
gische stap betekent. Zeker in landen als 
Duitsland en Frankrijk zal het opheffen 
van de eigen munt het afstoten van een 
groot stuk indentitelt betekenen. Net 
zoals een vlag, een hymne en een leger 
behoort de munt (én de Nationale Bank) 
tot de voornaamste symbolen van een 
soevereine staat. Verstokte staatsnati-
onallsten zullen tranen met tuiten stor
ten als het zover is, 
Voor ons heeft het verdwijnen van de 
Belgische frank een bijkomende bete
kenis, met name het verder ontbinden 
van dit land. Lange tijd werd ons wijs
gemaakt dat de frank het laatste ce
ment IS dat de Belgen aan elkaar bindt, 
en dat is nog waar ook. Want het is de 
duurbetaalde solidariteit, een be
schaafd woord voor de transfers in de 
Sociale Zekerheid, tussen de gemeen
schappen die de federale unie samen
houdt. 

Maar wat wanneer dit land nog verder 
desintegreert? De verkoop van de Ge
nerale Bank is deze week wellicht rond. 
Eens was de Sociétè Générale het sym
bool van het Belgische grootkapitaal, 
vandaag wordt in Nederland en In Frank
rijk gevochten om de laatste brokken 
van dit kroonjuweel. 
Men moet geen glazen bol hebben om 
te voorspellen dat dit land verder uit 
elkaar drijft. Het CVFkamerild dat on
langs onomwonden voor de splitsing 
van Justitie heeft gepleit, moet sinds hij 
plots zelf minister van Justitie is ge
worden, een toontje lager zingen, maar 
de krachten die van onderen (uit de 
regio's) en van boven (uit de Europese 
instellingen) op Belgiè Inwerken zijn niet 
meer in te tomen. De dag dat de so
lidariteit tussen de regio's helemaal via 
de Europese instellingen zal geregeld 
worden, ligt in het verschiet, en dat deze 
solidariteit in euro zai betaald worden, 
werd in het voorbije weekeinde beslist. 
Het belang van de beslissing mag dus 
niet onderschat worden de invoenng 
van de euro kan het begin van een 
hoopvol politiek en een rechtvaardig 
sociaal Europa betekenen Met de na
druk op töa want het succes ervan 
hangt samen met de degelijkheid van 
het democratisch gezag en met de on
afhankelijkheid van de Europese Cen
trale Bank. 

Maurlts van Liedekerke 



Reuze, die echte geuze I 
Sommige producten mogen alleen maar 
een naam dragen als ze ook volgens een 
welbepaalde wijze zijn samengesteld. 
Onder die producten ook de dranken geuze 
en lambik. Uit het antwoord op een vraag 
van Vlaams volksvertegenwoordiger 
Etienne Van Vaerenbergh blijkt nu dat er 
daarbij geen onderscheid gemaakt wordt 
tussen de ambachtelijk gebrouwen geuze en 

deze die vervaardigd wordt door industriële 
brouwerijen. Deze laatsten versnellen het 
rijpingsproces kunstmatig en de vraag rees 
dan ook of het brouwsel uit deze 
ondernemingen nog wel met recht de naam 
geuze mocht dragen. Ook een 
kwaliteitslabel, eigen aan de 'geuze op 
grootmoeders wijze' is voorlopig nog niet 
in de maak. 

Vrome vrienden! 
„Voor wie zijn recente geschiedenis wat i<ent, zegt die 
uitspraak meer over Mari< Eysicens dan over de politieke 
situatie van vandaag." 

Jean-Luc Dehaene In een reactie op de uitlatingen van 
partijgenoot en gewezen premier Mark Eyskens dat De 
Cierck en Vande Lanotte te vroeg zijn opgestapt. Ce-
Inoord bij De zevende dag, TV1, zondag 3 mei 1998. 
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De kledingketen l^ek & Clop-
penburg sluit zowat de helft van zijn 
winkels, in België sluiten zeven filialen 
en verliezen zowat 100 mensen hun 
job. 

Vanaf 2000 zullen nieuwe per
sonenwagens uitgemst moeten zijn 
met een derde remlicht. 

Vlaams minister Brigitte Crou-
wels betaalde met geld van de ge
meenschap haar lidgeld van de ex
clusieve, elitaire en hoofdzakelijke 
Franstalige 'Club van Lotharingen'. 
Crouwels is o.m. bevoegd voor Gelijke 
Kansen. 

De boswachter die Mare Du
troux opmerkte in het door hem te 
bewaken domein is als een held ont
vangen op het koninklijk palels. 

De directeur-generaal van de 
Dienst voor Scheepvaart in Hasselt 
prees bij wijze van vriendendienst het 
boek van Willy Claes aan. Die laatste 
werd onlangs voorzitter van de Has
seltse Dienst voor Scheepvaart. 

De rijkswachter die zijn beheer
sing verloor nadat een hooligan hem 
traangas in het gezicht had gespoten, 
is overgeplaatst. 

Een fruitteler uit St.-Truiden die 
nogal onvoorzichtig omging met een 
zwaar pesticide gaat vrijuit omdat de 
strafvervolging verjaard was. 

De hersenstalen van een 
Vlaamse man die vier jaar geleden op 
32-jarige leeftijd is overleden aan een 
variant van de ziekte van Creutzfeid-
Jacob zijn verdwenen. 

Een 1 mei-betoging van het 
Vlaams Blok wist in Vilvoorde 1.500 
man op de been te brengen, 's Avonds 
hielden een 1.000-tal tegenbetogers 
een fakkeltocht. 

Een dag later, op de jaarlijkse 
Roze Zaterdag ging er door Brussel 
een stoet van goed 4.000 homo's en 
lesbiennes. 

België telt ruim 9.000 werkloze 
artiesten. Goed één derde van hen is 
Vlaming. 

" Gewezen rijkswachtbaas Willy 
Deridderzou al een nieuwe Job hebben 
op de ambassade van België in Was
hington. Nog zo slecht niet, dat vrij
willig stapje terug. 

Wijze beslissing 
(vervolg van bh. 1) 

Patrik Vankrunkelsven was niet 
weinig opgetogen met de op VU-leest 
geschoeide voorstellen in verband met 
de Hoge Raad voor Justitie. Zowel 
VLD-kamerlid Patrtck Dewael, VLD-
voorzitter Guy Verhofstadt als PRL-
voorzitter Louis Michel keken nogal sip 
toen Vankrunkelsven voor de 
verzamelde pers aanstipte „dat de VU 
hier ah enige partij aan tafel reeds 
decennia lang aandringt op een 
depolitisering van hennoemingen via 
objectieve criteria." 

,yDe voorstellen", zo gooide de 
waarnemend voorzitter het over een 
andere boeg, „gaan weliswaar minder 
ver dan datgene wat aan de twee kanten 
van de taalgrens door meer en meer 
mensen wordt gevraagd: de spbtsmg van 
Justitie. Binnen het huidige 
grondwettelijke kader hebben wij echter 
in de nota van de oppositiepartijen 
voorstellen geformuleerd die aan alle 
dringende eisen van de Vlamingen 
tegemoetkomen." 

Het valt met te ontkennen dat de 
vervangmg van een éénheidspolitie 
door een geïntegreerde politie op lokaal 
en federaal niveau voldoet aan de door 
alle Vlaamse partijen, behalve de SP, 
gewenste structuur. Deze structuur 
werd in het rapport van de commissie-

Dutroux aanbevolen. Het waren vooral 
de Waalse burgemeesters die op de rem 
stonden. PS, maar ook PRL, schoten 
daarom het oorspronkelijk door alle 
partijen goedgekeurde 
commissierapport af. Onder deze druk 
kwam het plan van de regering niet aan 
het rapport van de commissie-Dutroux 
tegemoet. Deze keer bond alvast de 
PRL in. De compromisgezinde houding 
van de PRL verbaast ook op andere 
vlakken. Zo werkt een geïntegreerde 
politie op lokaal niveau enerzijds en 
federaal niveau anderzijds hoe dan ook 
een defederalisering van politie in de 
hand. Overigens, op vraag van de VU 
staat in de nota vermeld dat het 
wegverkeer een deelstaatbevoegdheid 
wordt zodat de gewesten dit verkeer 
autonoom kunnen organiseren. 

Nog meer dan de beoogde 
politiehervorming gaan de voorstellen 
i.v.m. de reorganisatie van Justitie in de 
richting van een defederalisering. Zo 
moet per gemeenschap een 
magistratenschool worden opgericht. 
Overigens vertrekt de regering van een 
strak unitair georganiseerde Hoge Raad 
voor Justitie, terwijl in de nota van de 
oppositiepartijen, op aandringen van 
Geert Bourgeois, uitgegaan wordt van 
twee autonome colleges per 
gemeenschap. Op die manier is de 
Hoge Raad tweeledig georganiseerd. 

Dat heeft tot gevolg dat een Vlaams 
Justitie-orgaan zal toezien op de 
benoemingen, bevorderingen en het 
tuchtrecht. Bovendien, al staat dit niet 
met zoveel woorden in de nota 
geschreven, kan het bestaan van een 
afzonderlijk Nederlandstalig en 
Franstalig college tot niets anders dan 
de splitsing van het gerechterlijk 
kiesarrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde leiden. 

Geert Bourgeois: ,J)aarvoor 
moet de grondwet herzien worden en 
het betreffende artikel is momenteel niet 
voor herziening vatbaar verklaard. Toch 
hebben we de splitsing van het 
gerechterlijk arrondissement B-H-V 
tijdens de onderhandelingen aangekaart. 
De PRL zei daarover in 1999 bereid te 
zijn te praten." 

Kortom, de deelname van de VU 
aan onderhandelingen met de andere 
oppositiepartijen is een wijze beslissing. 
De voorstellen in de nota maken 
duidelijk dat vernieuwing en de stap 
naar defederalisering via 
onderhandelingen met de Franstaligen 
in daden kan worden omgezet. In schril 
contrast tot het Vlaams Blok, Agalev en 
Ecolo, verhoogt dit de 
geloofwaardigheid en bekwaamheid 
van de partij. 

(evdc) 

HECHT FRONT Je oppositiepartijen." Tobback wil met 
In die zin moet de uitspraak van Bin- andere woorden het oppositiefront uit-
nenlandminister Louis Tobback worden een doen spatten om eerder de rege-
begrepen. Hij meende „dat er eventueel ringsvoorstellen te realiseren. Premier 
onderhandeld kan worden met één van Dehaene, daarin gesteund door zijn par-

Euro-top of 
Euro-flop? 

2 

tij, zei in het zondagse TV-programmaDe 
Zevende Dag dat de hervormingen even
tueel met de oppositie kunnen door
gevoerd worden, „zoniet zal de regering 
haar verantwoordelijkheid opnemen." 
VU, VLD en PRL-FDF hebben niettemin 
met hun nota de regering behoorlijk 
onder druk gezet en de premier uit
gedaagd om hoe dan ook met de be
trokken oppositiepartijen contact op te 
nemen. Dat gebeurde maandag jl., de 
voorzitters van VU, VLD en PRL-FDF 
maakten de premier duidelijk dat ze een 
hecht front zullen blijven vormen. De
haene vroeg of ook Agalev en Ecolo bij 
het oppositiefront konden aansluiten. 
„Wij hebben hen gevraagd om bij ons aan 
te sluiten", aldus Patnk Vankrunkelsven, 
„maar om electoraal-strategische redenen 
zijn ze daar niet op ingegaan. Het is dus 
aan de premier om de groenen eventueel 
aan te spreken." 

Met de premier werden afspraken ge
maakt over de onderhandelingsproce
dure. Dehaene zei „om eerst met de 
betrokken oppositiepartijen de verschil
len uit te klaren, nadien kunnen de tek
sten door het parlement op punt worden 
gesteld." Dat heeft iets weg van nieuwe 

7 mei 1998 



Waarde Heer 
Hoofaredacfeur. 
Vriend De Liedekerken, ik schrijf u om te zeggen dat ik ten zeerste 
verontwaardigd ben over tiet feit dat onzen Adam niet ontvangen 
werd door de koning. Rond de Sinterklaasperiode heeft hij 
immers de kleine van de Bruine Maesen van een zekere dood 
gered toen die in de schouw was gekropen om te kijken of zijn 
vader Zwarte Piet wel het land had binnengelaten. Adam hoorde 
da joenk schreeuwen, klom op het dak en trok hem uit de schouw. 
De Bruine Maesen gaf onzen Adam 2.000 frank en een fles 
jenever, daarbij uitroepend dat hij geen schouwvegers wenste te 

discrimineren, ook niet als die hun rib gekneusd hadden. 'Eind 
goed, al goed' zo dacht ik bij de zesden Hertekamp waarmee ik 
Adams heldendaad aan het vieren was. 'Het is toch 'ne goeie jong' 
zei ons Ludwina nog trots. 

Ik had het voorval al vergeten. De Liedekerken, als ik vorige week 
niet een foto van de koning en zijn zuster uit Italië had gezien met 
tussen hen in een boswachter in jeans. Hij werd uitgebreid gefeest 
omdat hij 'slaagde' waar 5.000 rijkswachters en 10 Agusta-
helikopters faalden: hij had ene Mare D. waargenomen in het bos 
en had dat in zijne GSM rondgebeld. Hij had, kortom, als 
werknemer van de maatschappij, zijn werk gedaan. En daarom 
moogt ge tegenwoordig al bij de koning komen. Of had den 

Albert schrik dat hij aan al die anderen een C4 moest afleveren? 

De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! 
Bij deze stel ik mij ook officieel kandidaat voor de functie van 

voorzitter van de Europese bank. Niet alleen omdat ik, zo zegt 

toch ons Ludwina, zo goed op de bank kan liggen, maar ook 

omdat ik bereid ben om voor de gemeenschap de volle termijn uit 
te doen. Wat-euh-let er u en de vrije zinnige democraten en 

Vlaamse nationalisten om mijn kandidatuur te steunen, De 

Liedekerken? 

Uw bankbriefje van. 

De Gele Geeraerts 

# DOORDEWEEKS # 

regeringsonderhandelingen. Alsof - voor 
wat de hervorming van politie en Justitie 
betreft - oppositie en meerderheid samen 
een regering vormen. Temeer, daar alvast 
de oppositiepartijen van plan zijn om het 
eventuele bereikte akkoord al dan niet via 
een congres aan de basis voor te leggen. 

ONBESLIST 
Op vraag van Het Volk heeft het on
derzoeksbureau AMS-Teleperformance 

verleden week dinsdag en dus na de 
ontsnapping van Dutroux een peiling 
uitgevoerd naar het stemgedrag, o.m. bij 
625 Vlamingen. Minder dan de helft van 
de CVP- en SP-kiezers van 1995 ver
klaarden hun stem opnieuw op deze 
partijen te zullen uitbrengen mochten er 
meteen verkiezingen worden uitgeschre
ven. Tweederde van de VLD-, VU- en 
Vlaams Blok-kiezers uit 1995 zou hun 
partij trouw blijven. Opvallend, of juist 
niet, is dat over de twee gemeenschappen 
verspreid ongeveer de helft van de on
dervraagden niet wist of nog niet wilde 
besluiten voor welke partij ze eigenlijk 
zou stemmen. 

ONTKENNING 
In samenspraak met het kabinet van 
Vlaams minister van Binnenlandse Zaken 
Leo Peeters (SP), weigert de deputatie van 
de provincie Vlaams-Brabant, onder lei
ding van gouverneur Lade de Witte, de 
begroting van de faciliteitengemeente 
Wezembeek-Oppem goed te keuren. Eén 
van de verplichte adviezen van de plaat
selijke milieuraad is immers ongeldig. Dat 
komt omdat de adviesraad ontwettig is 
samengesteld. De Franstalige schepen 
Sala is voorzitter van deze raad, terwijl 
het schepencollege niet door één van zijn 
leden kan geadviseerd worden. Boven
dien wordt er in de milieuadviesraad 
enkel Frans gesproken. 
Peeters beweerde ook dat het onlangs 
afgesloten samenwerkingsakkoord tussen 
de faciliteitengemeente Kraainem en de 
Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe onwettig is. Ook daartegen zal 
worden opgetreden. Laatst, maar niet in 
het minst ontkende de minister dat er 
tussen de meerderheidspartijen een ge
heim akkoord werd afgesloten om de 
rondzendbrieven van de Vlaamse rege
ring niet langer toe te passen. „Wie gaat 
mij beletten de wet toe te passen?", zo 
vroeg Peeters zich af. 

ID21 
De beroepskamer van de VLD heeft Pa

trick Van Landegem schepen van Scher-
penheuvel en Frans Peeters, OCMW-
raadslid in diezelfde gemeente, uit de 
partij gezet. Verleden jaar reeds ontstond 
ruzie binnen de VLD van Scherpenheu-
vel-Zichem naar aanleiding van de ver

kiezing van de plaatselijke partijvoor
zitter. Peeters en Van Landeghem be
slisten uit de partij te stappen en als 
onafhankelijken te zetelen, maar die be
slissing werd later herroepen. Eind 1997 
deed Van Landeghem de plaatselijke 
VLD-CVP-meerderheid, die slechts met 
één zetel op overschot bestuurde, uiteen 
spatten om samen met de SP een nieuwe 
meerderheid te vormen. Begin april 1998 
bevestigden Peeters en Van Landeghem 
dat ze bij ID21 zouden aansluiten. Dat 
deed voor de VLD de kruik barsten, zodat 
beiden uit de partij zijn gezet. Volgens de 
plaatselijke VU-voorzitter Robert Jans-

sens zorgt de overstap ervoor „dat wij 
vandaag al inspraak hebben in het be
leid." 

Missen- en 
Eurosong-

kermls draal 
dit weekeind 

op volle 
toeren. 

v: 'U, VLD en PRL-FDF Stoomden in geen tijd een 
gezamenlijke nota klaar om politie en Justitie 

te hervormen. Deze keer steekt de oppositie de hand uit 
naar de meerderheid. 

Het schaduwkabinet 
Weinig is onvoorspelbaarder dan het po
litieke bedrijf. Was Mare Dutroux twee 
weken geleden enkele uren langer op de 
vlucht, dan had de premier allicht geen 
andere keuze gehad dan het ontslag van 
zijn kabinet aan de koning aan te bieden, 
in de plaats daarvan kwam de regering -
athans tijdelijk - ongeschonden uit de 
'onbegrijpelijke' solo-trip. Meer nog, aan
vankelijk zag het ernaar dat de tandem 
Dehaene-Tobback de oppositie de wind uit 
de zeilen zou nemen. Een paar ministers 
had zijn verantwoordelijkheid opgeno
men, een eerste kop was gerold, er zou
den er nog volgen én de oppositie werd 
gevraagd 'constructief' aan de plots bij
zonder dringende hervormingen mee te 
werken. Toen duidelijk werd dat een ééns-
gezinde meerderheid het vertrouwen in 
de regering zou bevestigen, diende de 
oppositie het geweer van schouder te 
veranderen. Zo werd het ontslag van de 
regering wel nog gevraagd, maar niet 
langer geelst 
Want reeds tijdens het weekeinde, voor
afgaand aan het kamerdebat van dinsdag 
28 april, lieten zowel VLD ais PRL blijken 
mits bepaalde voorwaarden ook hun ver
antwoordelijkheid te willen opnemen. 
Daarop, maandag 27 april, nam waar
nemend Vü-voorzitter Patrik Vankrunkels-
ven contact op met zowel VLD als Agaiev. 
Diezelfde dag vroeg ook PRL-voorzitter 
tóu/s Michel aan VLD-coilega Cuy Ver-

hofstadt én aan Ecolo een gezamenlijk 
standpunt in te nemen. Enkel de Frans
talige groenen, daann gevolgd door hun 
Vlaamse evenknie hielden de boot af. Op 
die manier spraken VU, VLD en PRL tijdens 
het kamerdebat van dinsdag 28 april af 
om 's avonds te onderhandelen over een 
gezamenlijk voorstel tot hervorming van 
politie en Justitie. Het verklaart waarom 
de op de hoogte gehouden VLD'er Mare 
Verwllghenzich tijdens de stemming over 
de door de oppositie ingediende motie 
van wantrouwen tegen de regering ont
hield. Daarmee had Verwllghen zich als 
'Informateur' aangediend van het 'scha
duwkabinet'. Met specialisten ter zake én 
met de partijvoorzitters, terwijl Verwllg
hen op de zijlijn toekeek en er over elk 
onderdeel hard gediscussieerd werd, kon 
het schaduwkabinet dinsdagnacht wor
den gevormd. Vlak voordien, aldus een 
onderhandelaar, had FDF'er Olivier Main-
gain „zich opgedrongen". Nadien werden 
de tenoren van de verschillende partijen 
op de hoogte gebracht. Woensdag 29 
april werd de overeenkomst van VLD, VU 
en PRL-FDF tijdens een druk bijgewoonde 
persconferentie voorgesteld en aan het 
tot nader order 'echte' kabinet aange
boden. 

Het resultaat van de overeenkomst mag er 
zijn. Beperken we ons In deze rubriek tot 
de hervorming van politie, dan staat, te
ruggrijpend naarde aanbevelingen van de 

comlssie-Dutroux, de werkbaarheid en 
het democratisch gehalte voorop. Zo zou 
er niet langer sprake zijn van een hi
ërarchische, piramidaal opgebouwde 
éénheidspolltle, waarbij vooral de rijks
wacht de scepter zwaait, maar van een 
geïntegreerde politie, in een dergelijk ge
decentraliseerd, eerder horizontaal model 
werken rijkswacht en politie zowel op 
lokaal als federaal niveau samen. De door 
de regering voorziene strikt hiërachlsche 
band tussen lokale en federale politie 
wordt doorgeknipt, wat niet belet dat er 
een 'functionele' binding kan ontstaan of 
dat de minister van Binnenlandse Zaken In 
specifieke gevallen één of meerdere lo
kale politiediensten kan opeisen. Bemoe
digend in het door de oppositie voor
gesteld politieplan is dat „geen bevoegd-
lieid kan uitgeoefend worden zonder ver
antwoordelijkheid en geen politionele 
verantwoordelijkheid kan wonden opge
nomen zonder verantwoording en de
mocratische controle door gemeentelijke 
overheden of het parlement." Deze de
mocratisch controleerbare, maar ook dui
delijke gezagsrelaties moeten het 'pa-
rapalu-systeem' doen verdwijnen. 
Laatst maar niet in het minst wordt de 
creatie van 'de (rljkswacht)staat in de 
staat' vermeden en wordt de rechtsbe
scherming van de burger gewaarborgd. 
Zo zou de criminele tak van de federale 
politie onder de leiding van de magi
straten staan zodat deze met behulp van 
de nodige middelen haar onderzoeks-
bevoegdheid effectief kan uitoefenen. 
Dat is bijzonder belangrijk want op deze 
manier wordt tijdens het onderzoek even
veel rekening gehouden met feiten ten 
laste als ten ontlaste. Overigens moet de 
oprichting van één inlichtingendienst met 
één gegevensbank, alweer onder het ge
zag van het parket en toegankelijk voor 
alle politiediensten, vermijden dat de po
litie op eigen houtje informatie inwint. 
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stof tot spreken 
Komen ook u de dollartekens in de ogen 
wanneer u kennis neemt van de bedragen 
die de jongste tijd met o.a. de Lotto te 
winnen zijn f Dan bent u niet de enige. 
Let u er wel even op dat u niet verslaafd 
raakt aan het gokken: België telt al 
100.000 gokverslaafden. Hun sociale, 
financiële en gezondheidsproblemen zijn 
veelal niet te overzien. Senator Bert 

Anciaux vroeg in dat kader enige tijd 
geleden aan minister van Financiën 
Maystadt of het misschien niet beter was 

om de biljetten en krabspelen van de 
Nationale Loterij te voorzien van een 
waarschuwing tegen gokverslaving, zoals 
dat nu ook het geval is bij 
tabaksproducten. Nee, zo blijkt. Volgens 
Maystadt is het trouwens niet de 
Nationale Loterij die erop moet toezien 
dat mensen niet teveel gokken. Die taak is 
weggelegd voor de verkopers van de 
producten. 
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In de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers 
werd dinsdag 24 april de door de oppositie 

ingediende nnotie van wantrouwen tegen de 
regering met 81 stemmen tegen verworpen. Enl<el 

oppositielid en VLD'er IVIarc Verwilghen ontinleid 
zich. De meerderheid herbevestigde eensgezind 

haar vertrouwen in de regering. 

Keuze tussen 
pest en cholera 

In de volgelopen Kamer van Volksver
tegenwoordigers nam premier Dehaene 
met zijn regeringsverklaring de oppo
sitie de wind uit de zeilen. Het span 
Dehaene-Tobback kan geen gebrek aan 
politiek inzicht verweten worden. De 
tandem speelde tevens handig in op de 
complexe gevoelens bij de bevolking. 
Deze is bijzonder ongeduldig geworden 
door het uitblijven van verandering en 
concrete beleidsmaatregelen en is daar
door het vertrouwen in de instellingen 
en politici grotendeels kwijt. 
De burger eist bovendien dat wat voor 
hem of haar geldt, ook voor de ver
antwoordelijken in de samenleving van 
toepassing is. Maken politici, magistra
ten of rijkswachters ernstige fouten, dan 
moeten ook zij opstappen, zo luidt de 
redenering. Dat de leidende klassen al te 

lang aan deze wens zijn voorbijgegaan, 
heeft de bevolking getergd en verbijs
terd. 

Tegelijk vreest de voor dit land ken
merkende bezadigde burger voor het 
'avontuur'. Slechts een minderheid 
stuurde expliciet op verkiezingen aan. 
Welke keuze moest dan gemaakt wor
den? Moest de regering opstappen of 
bleef ze best aan zodat zonder al te 
hevige electorale schokken snel en met
een stappen konden worden onderno
men? Gino Russo zei wat velen dachten: 
,flet is de keuze tussen de pest en cho

lera." 

KAMERAAD 

Premier Dehaene probeerde die keuze in 
de hem kenmerkende stijl te omzeilen. 
Eerst was er de obligate verontschul-

Armoede neemt toe 
Aan gewezen ministervan Justitie Stefaan De 
Clerck vroeg VU-l<amerlid Geert Bourgeois 
uitleg over het toenemend aantal pro-De-
ozaicen in het Belgisch gerecht. Bij dergelijke 
zaken zijn minvermogenden betrokken die 
niet zelf voor de kosten van een advocaat 
kunnen instaan. De cliënt krijgt dan gratis 
rechtshulp, sinds 1983 keert de overheid een 
vergoeding uit voor de pro-Deo-prestaties 
van de raadsman, 
In zijn vraag beklemtoonde Bourgeois dat 
het aantal pro-Deozaken sinds 1991 een 
stelle vlucht neemc. Volgens de Gentse af
deling van de Orde van Advocaten, zo stipte 
Bourgeois aan, is de spectacularie toename 
van gratis rechtshulp te wijten aan de stij
gende armoede. Sinds de oprichting van de 
'Info-balle', de Informatiedienst van de 
Gentse Orde van Advocaten, vinden ook 
steeds meer mensen de weg naar het bureau 
voor consultatie en verdediging. Bovendien 
zijn er steeds meer zaken met minderjarigen 

en geesteszieken, waarin de tussenkomst 
van een advocaat verplicht is. 
Bourgeois vroeg aan de ex-minlster of ook in 
het gehele land en In de afzonderlijke ge
rechtelijke an-ondissementen het aantal pro-
Deozaken toegenomen is en hoeveel geld de 
overheid daarvoor uitgeeft. De minister ant
woordde dat het aantal pro-Deozaken op 
enkele jaren tijd is verdubbeld. In het jaar 
1995-1996 hoestte de overheid een bedrag 
van 444 miljoen fr. op voor liefst 53.681 pro-
Deozaken. In Wallonië neemt het aantal za
ken sneller toe dan in Vlaanderen. De grotere 
Waalse armoede is daar het gevolg van. Toch 
bleken er ook hier, op basis van een 'pun
tensysteem' scheeftrekkingen plaats te vin
den. Het uitblijven van een ernstige controle 
daarop door de Belgische Orde van Ad
vocaten gaf aanleiding tot de virtuele split
sing van deze Orde. 
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vu-fractieleiderAnnemie Van de 
Casteeie: „Straics is misschien de 

Sociaie Zelcerheid failiiet Zai men dan 
ool( een minister ontslag laten nemen 

en snel teksten aankondigen? 

diging tegenover de ouders van de ont
voerde, vermiste of vermoorde kinderen 
omwille „van de ondraaglijke pijn die zij 
opnieuw hebben moeten doorstaan." 
Tegelijk werd hulde gebracht aan de 
„alerte en plichtsbewuste" held van de 
week, de boswachter Stephane Michaux. 

Daarop werden in overtreffende toon de 
twee opgestapte ministers - juist zij die 
de weg naar het beloofde land hadden 
uitgestippeld - in de bloemetjes gezet. 
Hen, aldus Dehaene, kon geen enkele 
persoonlijke schuld worden toegeschre
ven. 

„Sinds augustus 1996 heeft de regering 
en meer bepaald de ministers van Bin
nenlandse Zaken Johan Vande Lanotte 

(SP) en Justitie Stefaan De Clerck (CVP) 
een grondig hervormingsprogramma 
voor Justitie en politie opgezet." Dat dit 
programma voorbijging aan de besluiten 
van de parlementaire commissie-Du-
troux en door onenigheid tussen de 
meerderheidspartijen nog steeds niet 
werd gerealiseerd, werd even buiten be
schouwing gelaten. Eigenlijk had het 
parlement niet eens de kans gekregen om 
de meeste wetsontwerpen in te zien. 
Maar dat, zo liet Dehaene uitschijnen, 
was allemaal vijgen na pasen. Zoals de 
bevolking het verwacht, zou er snel en 
bijzonder hard gewerkt worden „om 
samen met het parlement fundamentele 
hervormingen door te voeren." Tegelijk 
zou een grondig onderzoek gevoerd 
worden naar de fouten die binnen de 
magistratuur en de politiediensten wer
den begaan. Dankzij 'kameraad Tob
back' kon de premier alvast meedelen 
dat rijkswachtcommandant De Ridder 

„zijn mandaat ter beschikking had ge
steld." En, op vraag van de oppositie liet 
SP-fractieleider Louis Van Velthoven uit

schijnen dat de Franstalige en christen
democratische Europese rechter Mel-

chior Wathelet best alsnog ontslag zou 
nemen. 

WOORDJE MEEPRATEN 

De oppositie was behoorlijk uit haar 
lood geslagen. Een eensgezinde meer
derheid had haar argumenten uit handen 
genomen en haar bovendien de hand 
uitgestoken. Een zeker frustratiegevoel 
maakte zich van de oppostie meester. 
VLD-fraciteleider Patrick Dewael 

speelde het persoonlijk. „De premier is 
aangeschoten wild; tussen Dehaene en 
de Belgen komt het nooit meer goed." 
VU-fractieleider Annemie Van de Cas

teeie ironiseerde het hernieuwd zelf
vertrouwen bij de meerderheid. „Op 

enkele dagen tijd worden de frustratie en 

het gevoel van onmacht omgebogen tot 

een sfeer van quasi-euforie en hernieuwd 

zelfvertrouwen bij de meerderheid. De 

snelheid waarmee de regering de rangen 

sluit, staat in schril contrast met de 

traagheid en het immobilisme waarvan 

de meerderheid tot dusver blijk heeft 

gegeven. En als het slecht gaat, zijn wij 

plots allemaal verantwoordelijk en moe

ten we opbouwend meewerken. Straks is 

misschien de Sociale Zekerheid failliet. 

Zal men dan ook een minister ontslag 

laten nemen en snel teksten aankon

digen f Als problemen maar moeten wor

den opgelost als ze rijzen, dan is er geen 

debat, geen democratie meer. Er zijn 

nieuwe mensen nodig om de hervor

mingen van politie en Justitie door te 

voeren, maar ook om de nodige maat

regelen te nemen op het vlak van de 

Sociale Zekerheid en werkgelegenheid. 

Het meest democratische is om de men

sen zelf te laten beslissen." 

Alle oppositiepartijen vroegen het ont
slag van de regering, maar beseften te
vens dat de meerderheidspartijen het 
vertrouwen in de regering zouden be
vestigen. Daarom staken de oppositie
partijen, behalve Vlaams Blok, Agalev en 
Ecolo, reeds tijdens het kamerdebat de 
koppen bij elkaar. „Men moet niet pro
beren om ons zo onder druk te zetten dat 
we de opvattingen van de meerderheid 
zullen overnemen", zo richtte Patrick 
Dewael zich tot de premier. VU-ka-
merlid Geert Bourgeois voegde daaraan 
toe dat de VU „in het belang van de 

bevolking bereid is opbouwend mee te 

werken. Maar, dan willen we ons woordje 

meepraten." 

De dag daarop, woensdag 25 april, leg
den VU, VLD en PRL-FDF hun ver
langlijst over de hervormingen van po
litie en Justitie aan de regering voor. 
Daarmee had de oppositie de bal te
ruggekaatst (zie blz. 1 en 3). 
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W IJ van 23 april jl. publiceerde de Open Brief 

die het ANZ naar alle Vlaamse sociale 

geledingen heeft gestuurd. Daarmee zocht de 

organisatie instemming voor haar eisen en steun om 

het communautaire debat op gang te trekken. 

Aangezien het ANZ vraagt de in de brief verwoorde 

standpunten onvoorwaardelijk te onderschrijven, 

waren weinigen buiten de klassieke Vlaamse 

beweging bereid te reageren. 

Onze redactie vroeg journalisten, acade
mici, bedrijfsleiders en vakbonden in hoe
verre ze de ANZ-eisen in haar Open Brief 
ondersteunen. In een laatste bijdrage komt 
het Algemeen Christelijk Vakverbond 

(ACV) aan bod. In tegenstelling tot het 
ABVy waar de Vlaamse vleugel reageerde, 
wenste de christelijke vakbond de brief 
niet aan de regionale afdeling, maar aan 
het federale Dagelijks Bestuur voor te 
leggen. Ronald Janssen van de ACV-stu-
diedienst. ,f)e problematiek ligt wat ge

voelig. We wensen dat iedereen van ie

dereen afweet welke standpunten worden 

ingenomen en we proberen deze te co-

ordineren. Vergeet niet dat het ACV nog 

steeds een federale instantie is." 

SOLIDARITEIT 

In naam van het ACV, reageerde nationaal 
secretaris Luc Cortebeeck. „De doelstelling 

- 'versterking en verruiming van het na-

tiebewustzijn' - en de middelen - 'uit

werking van concrete programma's' - zijn 

onvoldoende concreet om duidelijk stelling 

te kunnen nemen. 'Meer aandacht voor de 

Nederlandse taal' begint met klare taal. De 

Vlaamse sociale partners hebben altijd veel 

aandacht besteed aan een correct gebruik 

van het Nederlands, een thema dat niet 

echt aan bod komt in de aandachtspunten 

van het ANZ. Als ACV hebben we ons altijd 

eerder terughoudend opgesteld in het debat 

over de staatshervorming. Uiteindelijk is 

het in de eerste plaats aan de politici om te 

bepalen op welk niveau politiek wordt 

bedreven, zoals het de sociale partners 

toekomt te bepalen op welk niveau zij 

overleg willen plegen. Het ACV kiest voor 

het overlegmodel dat volgens de huidige 

verdeling van bevoegdheden zowel op 

Vlaams als op federaal vlak wordt gevoerd. 

Op het terrein van de Sociale Zekerheid 

menen we duidelijke stelling te moeten 

kiezen. Tijdens het ACV-congres van no

vember 1994 werd uitdrukkelijk gepleit 

voor het behoud van een federale S-Z als 

een stelsel van solidariteit dat overal en 

voor iedereen op dezelfde wijze wordt 

toegepast. Splitsing van de S-Z is trouwens 

geen kenmerk van het Nederlandse 'pol

dermodel'. We verheugen ons wel over de 

klare oproep van het ANZ voor verdraag

zaamheid en respect voor andere culturen. 

De christelijke arbeidersbeweging vertaalt 

dit echter ook als gemeentelijk stemrecht 

voor migranten. Wat betreft economische 

verankering hebben wij tevens tijdens het 

Vlaams overleg aangedrongen op onder

steuning van toekomstgerichte investerin

gen en het versterken van onderzoek en 

ontwikkeling. Wij sturen tevens aan op 

samenwerking met Nederland. Dat is ech

ter één van de samenwerkingsverbanden. 

Zo pleit de Sociaal Eocnomische Raad van 

Vlaanderen (SERV) in een rapport over de 

'sociaal-economische belangengemeen-

samenwerking tussen Vlaanderen en Brus

sel." 

OPVOLGING NODIG 

Met deze reactie sluiten we de reeks over 
bedenkingen t.a.v. de ANZ-brief af. Zoals 
in vorige bijdragen tot uiting kwam, ver
kozen sommigen zoals het VEV of de 

een eerder defensieve houding aan. Maar, 
hun opwerpingen zijn niet steeds uit de 
lucht gegrepen. Hen stoort vooral de al te 
vrijblijvende verwijzing naar het Neder-

ACV: 
„Problematiek ligt 

gevoelig" 
rectoren van VUB en KUL niet op de brief 
te reageren. Anderen, zoals de journalisten 
Yves Desmet van De Morgen of Bart 
Sturtewagen van De Standaard gaven kri

tische, maar opbouwende opmerkingen. 
Niet alle vakbonden, zoals de liberale 
vakbond, reageerden afwijzend. De chris
telijke en socialistische vakbonden namen 

landse poldermodel. Ook de solidariteits-
verbanden met Wallonië klaart het ANZ 
niet uit. Welk Vlaanderen het autonome of 
onafhankelijke Vlaanderen zal teweeg
brengen, is een vraag, die in tegenstelling 
tot de jaren 1980, nog nauwelijks wordt 
gesteld. Beweren dat het onafhankelijke 
Vlaanderen automatisch een sociaal 
Vlaanderen wordt, is een weinig over
tuigend argument. Als het ANZ of de niet-
partijpolitieke Vlaamse beweging een 
brede maatschappelijke discussie wil uit
lokken en meerdere sociale partners wil 
overtuigen, zullen andere argumenten 
aangehaald moeten worden. 
Overigens heeft de publicatie van een 
'open brief' zonder degelijke opvolging 
weinig nut. 
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Het ACV stelt 
zich 

terughoudend 
op In het 
debat over 
de staats
hervorming. 
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Vlaamse Rand-mandatarissen 
in zesde versnelling 

Op 28 april jl. ontving de Conferentie van 
Vlaamse Mandatarissen gedeputeerde 
Herman Van Autgaerden (VU), verant
woordelijk voor het Vlaams karakter van 
de provincie. De uitnodiging kadert in de 
bedoeling om de band tussen de zes 
faciliteitengemeenten en de provincie 
(nog) verder aan te halen. Het Actieplan 
voor de Vlaamse Rand erkent de Con
ferentie als partner bij de uitwerking ervan 
en het komt de provincie toe om als 
Intermediair bestuur de brug te leggen 
naar de hogere overheden. Met het oog 
daarop werkt de Conferentie op voorstel 
van Van Autgaerden aan een 'spoedplat-
form', daarin worden de mandatarissen 
opgeroepen om dringend Initiatieven te 
nemen. 
Daarnaast bereidt de Conferentie een 
werknota voor over de Franstalige scho
len, deze hebben in de Zes een kwalijke 
reputatie. 

WERKGROEPEN 

Dit keer was Wemmei aan de beurt en het 
waren de Vlaamse raadsleden uit die ge
meente, onder hen VU-raadslid Jan Ver-
hasselt, die de bestendig afgevaardigde 
en de verkozenen uit de andere vijf ge
meenten ontvingen. 
Achteraf deelde de woordvoerder van de 
Conferentie, Jan Walraet (CVP), mee dat 
twee werkgroepen zullen opgericht wor
den om nog voor de zomervakantie met 
een spoedplatform én een werknota rond 
te geraken. 

Op hun vorige vergadering gingen de 
Vlaamse Mandatarissen In op de omzend
brieven van de ministers Peeters en Mar
tens. Dit keer kwam gedeputeerde Van 
Autgaerden (VU) zijn beleid toelichten, hij 
nodigde de Conferentie uit voor de uit
werking van het Actieplan voor de 
Vlaamse Rand regelmatig met de pro
vincie te overieggen. Zijn krachtige op-
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roep om snel tot een 'spoedplatform' te 
komen met concrete verwachtingen naar 
de hogere overheden kende veel bijval. 
Op basis van zijn sneuvelnota za\ door een 
eerste werkgroep een voorstel uitgewerkt 
worden. Een belangrijk discussiepunt be
treft het statuut van de facillteltenscho-
len In de Zes, om dit deel van de nota 
verder uit te diepen zal een tweede werk
groep worden samengeroepen. 
Heel wat vragen vanuit de Conferentie 
hadden betrekking op het provinciaal be
leid en op het toezicht door de gou
verneur. Er leeft bij de mandatanssen 
enige onvrede over de wat afstandelijke 

verhouding tot de provinciale beleids
verantwoordelijken. Op voorstel van Jan 
Walraet zal de bestendige deputatie ge
vraagd worden elk van de zes gemeenten 
te bezoeken. Samen met de gemeen
telijke mandatanssen zal zij dan met de 
concrete noden en de moeilijke positie 
van de Vlamingen In de dagelijkse realiteit 
In die gemeenten geconfronteerd wor
den Zo zal met alleen de gevoeligheid van 
de provincie voor de specifieke streek-
problemen versterkt worden, maar zal de 
kiezer duidelijker zien dat Vlaams-Brabant 
voluit achter zijn Vlaamse mandatarissen 
staat. Wat het beleid en het toezicht zelf 
betreft, zullen ook andere gedeputeerden 
en de gouverneur uitgenodigd worden 
voor een onderhoud. 

NUniG FRONT 

De Conferentie van Vlaamse Mandata
risseren groepeert alle OCMW-raadsleden 
en gemeenteraadsleden die op een Ne-
deriandstallge lijst in de zes faciliteiten
gemeenten werden verkozen. De Con
ferentie telt 33 Vlaamse mandatarissen en 
bestaat reeds 9 jaar, maar was de jongste 
jaren wat Ingedommeld. De vurige re
acties van de zes faclllteitenburgemees-
ters op de omzendbrieven van de mi
nisters Peeters en Mari:ens brachten de 
Vlaamse verkozenen weer samen. 
Hoe nuttig een stevig front van Vlaamse 
Randmandatarissen In samenwerking met 
de provinciale overheid kan zijn, staat 
buiten kijf! 
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Wie. hoe, waar en wanneer... 
Lidstaat 

België 

Denemarken 

Duitsland 

Finland 

Frankrijk 

Griekenland 

Ierland 

Italië 

Luxemburg 

Nederland 
oostenrilk 

Portugal 

Spanje 
verenigd 
Koninkrijk 

Zweden 

Procedure 

Parlement 

Referendum 
(28 mei 1998) 
Parlement 

Parlement 

Parlement 

Parlement 

Referendum: 
22 mei 
Parlement 
Parlement 

Parlement 

Parlement 
Parlement 

Referendum 
najaar 
Parlement 
Parlement 
Parlement 

Parlement 

Stand van zaken 

Advies Raad van State op 
29/1/1998. Ingediend in 
Parlement 
Campagne loopt 

Bundestag stemde w/et op 
5 maart. Bundesrat op 27 
maart 
Ratificatiewet gestuurd aan 
Parlement op 50 januari 1998 
Grondwetswijziging in Juli 
1998 
Nog niet vastgesteld 

Campagne referendum loopt 

Wet door Kamer aangenomen 
op 25 maart 
Verslag naar Parlement 
gestuurd op 25 maart 
Ligt voor In Parlement 
Verslag aan Parlement in 
voorbereiding 
Datum referendum nog vast 
te stellen 

Nog niet begonnen 
Lagerhuis beëindigde 
werkzaamheden. Nog in 
behandeling in Hogerhuis 
Ratificatiewet naar Parlement 
gestuurd op 17 februari 1998 

Vermoedelijke 
datum van 
ratificatie 

Herfst 1998 

Begin Juni 

Eind mei 1998 

Mei-Juni 1998 

Herfst 1998 

September -
Oktober 1998 
Juli 1998 

Voor zomer 
1998 
Voor zomer 
1998 
Eind 1998 
Juli 1998 

Late herfst 1998 

Zomer 1998 
Voor top Cardiff 
halverwege juni 
1998 
Juni 1998 

Vermoedelijke 
datum van komende 

nationale 
verkiezingen 

ISJuni 1999 

Maart 2002 

September 1998 

Maart 1999 

Maart 2002 

September 2000 

Juni 2002 

Maart 2001 

Juni 1999 

6 mei 1998 
Oktober1998 

Oktober 1999 

Maart 2000 
Voor 51 mei 2002 

September 1998 

(Bron: Commission en Direct, nummer 20 van 23 april 1998) 
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Op 2 oktober 1997 ondertekenden de 
vertegenwoordigers van de vijftien EU-
lidstaten de tekst die door de Europese 
Raad van staatshoofden en regeringslei
ders op 16 en 17 juni 1997 onderhandeld 
werd. Maar die tekst moet nog gera
tificeerd worden door de vijftien lidstaten 
eer hij een rechtsgeldig verdrag wordt. Dat 
zou moeten gebeuren tegen eind 1998. 
Op 1 januari 1999 zullen de teksten van 
Amsterdam dan het oude Verdrag van 
Rome, dat reeds vroeger aangevuld werd 
door de Europese Akte en het Verdrag van 
Maastricht, vervangen. Hoever staat het 
met die ratificatieronde? 

REFERENDA 

Het debat over de Verdragstekst van Am
sterdam werd ondertussen in de meeste 
lidstaten opgestart. In de ene lidstaat ver-
r . J . » : _ . 1 • J „ 1 i „ J . : „ 

-^ j orig weekeind stond volledig in het teken van 

V de Euro. Die komt er dus voor elf van de vijftien 

lidstaten. In die landen wordt de bevolking beetje bij 

beetje warm gemaakt voor de grote omschakeling. 

Maar hoe loopt het met het Verdrag van 

Amsterdam f Het huisblad van de Europese 

Commissie bracht een stand van zaken en Bart Staes 

vatte deze voor WIJ samen. 

• ^ EUROPA 4 ^ 

ratificatie via zuiver parlementaire weg. zullen stemmen. Daar staan slechts 27 % 
Toch verlopen de besprekingen trager dan zekere neen-stemmers tegenover. De si-
verwacht. Want in de meeste lidstaten tuatie blijft daar dus te volgen, 
wordt met spanning uitgekeken naar de 
resultaten van het Deense referendum. POKTUuAL 
Een Deens Neen zou hen dwingen tot In Portugal wordt er een consultatief re-

bijkomend overleg. En dat een Deens ferendum georganiseerd. Dat zal plaats-
Neen tot de mogelijkheden behoort bleek vinden in de herfst. Een preciese datum 
al tijdens een eerste referendum over staat nog niet vast. De Portugezen zullen 
Maastricht. niet gevraagd worden voor of tegen Am

sterdam te stemmen, maar zullen zich 
IERLAND moeten uitspreken over het integratie-

Het Ierse Hooggerechtshof besliste na een proces van Portugal in de Europese Unie. 

klacht van het groene Europarlementslid De referendum-gedachte maakt in Por-
Patricia Mc Kenna, dat de Ierse overheid tugal trouwens opgang. Daar worden dit 

geen belastingsgeld mocht gebruiken om jaar behalve over Europa ook referenda 

een campagne te voeren die alleen maar georganiseerd over abortus en over de 
elementen ten gunste van het Verdrag van vraag of Portugal moet opgedeeeld wor-

nemarken op 28 mei én in Portugal in de Amsterdam verspreidde. Het Hoogge- den in regio's. De meeste Portugese po-
loop van de herfst. De Volksunie-par- rechtsbof stelde dat de officiële infor- litieke partijen zijn voor een ratificatie van 
lementsleden Pons Borginon en Annemie matieverstrekking zowel de pro's als de het Verdrag van Amsterdam. 
Van de Casteele dienden ondertussen in contra's moest bevatten. De regering pu-
het federale parlement van België een bliceerde dan maar een TOèoeè over het EN DE REST... 

Duitsland wil zijn parlementair ratifica-

\ Ê ^ ^ I ^ ^ B I P 5 1 9 % \ t ^ k 1 ^ tieproces begin mei beëindigen. In Grie-
W % ^ • \ m m %M ^ ^ W %M m m kenland zou het parlement in september-

• K l A A ^ ^ i A i ^ ^ U i ^ A # % l A A oktober een uitspraak moeten doen. 
M » J W B ^ f c ^ L m J g ^ ^ M ^ J 1 M 1 Spanje richt zich op een beslissing hal-

verwege september. In Frankrijk is nog 

^ # ^ % 1 ^ 1 ^ ^ 1 ^ fÊ ^ ^ C f 5 1 1 ^ "̂ '̂̂ ^ ''̂ '̂'̂ '̂ ° ^^^ Grondwettelijk Hof ad-
W \ ^ m ^ J %i^ • 1 % M \ ^ ^ ^ %t %M ^ # viseert eerst de Franse grondwet te wij

zigen en dan pas het ratificatieproces op te 
wetsvoorstel in dat vraagt om de or- Verdrag. Op een objectieve, eenvoudige en starten. Een handige manier om de or
ganisatie van een referendum in België. Als toegankelijke manier werd de inhoud van ganisatie van een referendum te ontwij
de Kamer niet ingaat op dat verzoek komt het Verdrag van Amsterdam toegelicht. Er ken. Het Verenigd Koninkrijk neemt zich 
er alleen maar een parlementair debat, volgde een parlementair debat waarbij voor Amsterdam te ratificeren voor de 
gevolgd door een stemming in Kamer en afgesproken werd wat men de Ierse kiezer Cardiff-top halverwege juni 1998. De 
Senaat. Dezelfde procedure moet worden precies zou vragen. Het referendum vindt schema's voor de Benelux-landen en Italië 

luu j j iua i l iuc i i sc i UcUllll uc dliucic. lil Ulic gcvuigu m iici vmaiii^», j^am.uii,iii i,ii ui. 

van de vijftien hdstaten komen er re- Brusselse Hoofdstedelijke Raad.Ook de 
ferenda: in Ierland op 22 mei, in De- andere lidstaten volgen de procedure van 

Een land van filialen 
Deze aanklacht formuleert Eric De Keuleneer De Keuleneer pleit onomwonden voor de 
In zijn boek Het land der filialen. Autonome beurs als verschaffer van vers kapitaal ter 
besllssingscentra en controle over deze au- ondersteuning van de verdere groei van onze 
tonomle. Een Belgisch drama. De auteur ondernemingen. Dit boek begeeft zich te-
haalt daarbij vooral uit naar de machts- vens ruimschoots op het terrein van cor-
holdlngs die al te vaak als de zogenaamde yDO/-afegoi/emance, alias het zoeken naar een 
„refentieaandeelhouder" in grote onderne- optimale structuur voor deugdelijk bestuur 
mingen optreden. De onderneming wordt binnen ondernemingen, 
daarbij - naar slechte Belgische gewoonte - De auteur is erin geslaagd om In dit boek op 
te vaak geleld In het belang van deze groot- een heldere wijze voor de geïnteresseerde 
ste aandeelhouder, en niet in het belang van lezer de kern van heel wat problemen waar 
de onderneming en dus alle aandeelhouders. onze financieel-economische wereld mee 
In België bleef men te lang In de waan dat de kampt uiteen te zetten. Hij gaat hierbij zelfs 
referentleaandeelhouder steeds het nodige ver terug in de tijd om naar oorzaken te 
kapitaal voor de verdere groei van een on- zoeken voor dit alles, 
derneming zou kunnen of willen verschaf- Kristof Agache 
fen. Wat zich de jongste tijd aan het afspelen 
Is omtrent de Generale Maatschappij van <=» Het land der filialen. Autonome beslissings-
Belglë (en dus Suez Lyonnaise des Eaux) als centra en controle over deze autonomie. Een 
referentleaandeelhouder voor de Generale Belgisch drama. Eric De Keuleneer. Uitg. 
Bank illustreert genoeg. Roularta Books, 92 bk., sso fir. 

spendeerde 130 miljoen frank aan deze landen worden er geen echte moeilijk
voorlichtingscampagne. De tegenstanders heden verwacht. In België publiceerde de 
voeren vooral aan dat het Verdrag van Raad van State haar advies op 29 januari 
Amsterdam de Ierse neutraliteit in gevaar 1998. De regering diende de ontwerp-wet 
brengt. Maar de grootste politieke partijen reeds in. Er komt hoe dan ook verzet van 
zijn voor ratificatie. Het is dus te ver- de Volksunie. In de nieuwe lidstaten Zwe-
wachten dat Ierland het Verdrag zal ra- den, Finland en Oostenrijk worden geen 
tificeren referenda georganiseerd. In Finland de

batteerde het Finse parlement reeds een 
DENEMARKEN eerste maal over de voorgestelde ver-
Op 18 maart vonden er in Denemarken dragstekst op 12 februari. De Zweedse 
parlementsverkiezingen plaats. Die wer- regering diende een ratificatiewet in bij de 
den gewonnen door de sociaal-democra- Ribdag op 17 februari jl. Oostenrijk hoopt 
tische partij van Nyrup Rasmussen. De de ratificeren voor de start van het zo-
regering telt 90 van de 179 zetels in de merreces in juli 1998. 
Folketing, het Deense parlement. Ras- » * * 
mussen beschikt dus over een meerderheid Officieel treedt het Verdrag van Amster-
van welgeteld 1 zetel. Zijn regering voert dam in werking op de eerste dag van de 
samen met de vakbonden campagne voor tweede maand nadat alle vijftien lidstaten 
ratificatie van de verdragstekst. Volks- het Verdrag geratificeerd hebben. Het 
unie's voormalige fractiegenoten van de wordt tijd het publieke debat over het 
Deens Folkesbevaegelsen en de Juni-Be- Verdrag van Maastricht op gang te trek-
weging zijn de spitsen van de campag- ken. Het Volksunie-Partijbestuur nam on-
nevoerders tegen een ratificatie. De echte langs kennis van de besluiten van de VU-
campagne moet nog op gang komen. Werkgroep Internationale Samenwerking. 

Voorlopig ziet het er naar uit dat de/a 5 het Binnenkort brengen we die besluiten op 
zullen halen. Opiniepeilingen stellen dat het publieke forum. 
43 % van de Denen nu reeds zeker is Ja te Bart Staes 
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M idden april brachten wij een bericht over de 

sluipende verfransing in de stad Halle, deze 

vond een hoogtepunt tijdens de jongste 

carnavalfeesten. VU-raadslid Eric De Greef klaagt 

reeds tien jaar de lankmoedigheid van het Halse 

gemeentebestuur aan. Onomwonden verwijt hij 

burgemeester-kamerlid Pieters (CVP) dat hij zijn stad 

en de Vlaamse Rand in de steek laat. 

Ondanks Vlaams Manifest 
verfranst Halle 

Het Vlaams Manifest van de stad Halle 

werd op 28 maart 1991 in de Halse 
gemeenteraad goedgekeurd. In de geslo
ten gemeenteraadszitting van 10 maart jl. 
werd op initiatief van VU-gemeenteraads-
lid De Greef dit punt geagendeerd als 
gevolg van steeds nieuwe incidenten. 
Eric De Greef: „Het Vlaams Manifest was 

een unanieme intentieverklaring, een op

somming van goede voornemens van bet 

vorige stadsbestuur. De Volksunie is al die 

jaren alert geweest m.b.t. de naleving er

van. Bijna maandelijks legde de partij 

klacbt neer tegen één of andere bandelaar 

of vereniging of vroeg ze bet College van 

burgemeester en schepenen op te treden 

tegen elke overtreding van dit manifest." 

ZEVEN JAAR AANKLAGEN 

In zijn dossier bewaart De Greef brieven 
die hij over de problematiek schreef. Reeds 
in 1991 aan de Belgische Distributiedienst 
om aan te klagen dat de firma tweetalige 
reclamefolders verspreidde. Ook Decaux-
Belgium werd aangeschreven, het bedrijf 
staat in voor reclamepanelen. Op vraag 
van het VU-raadslid eiste de stedelijke 
overheid „anderstalige reclame zo vlug 
mogelijk uit de panelen te verdwijderen". 
Aan de directie van Colruyt vroeg De 
Greef enkel Nederlands te gebruiken bij de 
bediening van klanten, in aankondigingen, 
promotie en in mededelingen binnen haar 
Halse vestigingen. Aan het stadsbestuur 
werd gevraagd Engelstalige affiches in het 
cultureel centrum 't Vondel te verwijderen. 
Omdat de Halse Dartsvereniging De Ket 

een eentalig Franse folder had verspreid 
kroop De Greef opnieuw in zijn pen. De 
vzw die de Kerstmarkt inricht werd aan
gepakt omdat zij twee- en Frans eentalige 
marktkramers toelaat. Anderzijds ontving 
de directie van kleenvinkel Demanet van 
De Greef felicitaties omdat zij na een 
opmerking haar huis-aan-huisfolder een
talig Nederlands heeft opgesteld. Omdat 
de inrichter van de kermissen (Halat-

traction) arrogante Franstalige foorkra
mers engageerde beloofde de stad, op 
aandringen van raadslid De Greef, in de 
concessieovereenkomst een clausule op te 
nemen waarbij Halattraction „zich ertoe 
verbindt om het eentalig karakter van onze 
stad te eerbiedigen". 

E. De Greef: „Na zeven jaar aanklagen en 

baast geen resultaat vond ik de tijd ge

komen om de laksbeid van de huidige 

bestuursmeerderheid aan de kaak te stellen. 

De Franstalige druk neemt dagelijks toe, 

bet straatbeeld wordt er maar niet Ne-

derlandstaliger op en de stad wil niet 

Eric De Creef: ,,De Franstaligen uit de 
Rand gaan met hun burgmeesters in 
het offensief. De burgemeester van 

Halle gaat niet eens In het defensief!" 

openlijk optreden. Het Halse schepencol

lege is door baar veel te brave houding de 

bondgenoot van de Franstaligen. Door een 

totaal ontbreken van enige openlijke 

Vlaamse refleks en een gezonde, kordate 

agressiviteit, wordt onduidelijkheid om

trent bet Vlaams karakter van Halle in de 

hand gewerkt. Bij volgende verkiezingen 

kan bet misschien al te laat zijn en zullen de 

vele Franstaligen waarvoor Halle zo gast

vrij is geweest er plots te veel zijn. Maar dan 

zal het alweer niet de fout van burge

meester Pieters geweest zijn." 

WEINIG GEDAAN 
In de doelstellingen van het 
Vlaams Manifest staat „Het 
grondgebied van Halle behoort 
integraal tot het Vlaamse ge
west". 

E. De Greef: „Niettegenstaande dat wordt 
dagelijks de indruk gewekt dat Halle tot 
een tweetalig gebied behoort. De vorige 
cultuurscbepen zette druk op de Belgische 
Distributiedienst om het bedrijf erop te 
wijzen geen Frans- of tweetalige reclame in 
Halle te verspreiden. Het argument dat 
men hier niet wettelijk kan optreden is 
volledig misplaatst. De politieke wil om het 
probleem aan te pakken ontbreekt volledig 
in Halle. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw 
daarentegen heeft wél een Nederlandstalige 
folderbedeling van Leroy Merlin bekomen, 
een Franse groothandel die in Anderlecht is 
gevestigd. Dus, waar een wil is, is een 
weg..." 

' Uw klacht over de reclamezuilen 
van Decaux dateert reeds van 
1991... 

E. De Greef: „De stedelijke overheid heeft 
de afspraken die in de beginperiode werden 
gesloten nooit doen naleven. De belang
rijkste voorwaarden die de stad aan de 
firma's contractueel moet opleggen zijn: 1. 
bet naleven van het Vlaams Manifest. 2. 

Frans- of anderstalige affiches zullen op 

bun kosten verwijderd worden. 3. Bij her-

baling zal bet contract opgezegd worden. 

Bijkomend probleem is dat verschillende 

plaatselijke handelaars zich associeerden 

met deze meer- of anderstalige reclame

panelen door een mededeling die naar hun 

zaak verwijst. De huidige meerderheid wei

gert echter hierin op te treden. " 

HUISVESTING 
Een andere doelstelling van het 
Vlaams Manifest beoogt „het 
stimuleren van een rationele 
huisvestingspolitiek". 

E. De Greef: „Een huisvestigspolitiek die 
moet uitmonden in de oprichting van een 
gemeentelijke grondregie. Op dit vlak beeft 
de meerderheid de jongste 7 jaren niets 
uitgericht. Verschillende omliggende ge
meenten hebben een grondregie om de 
eigen bevolking in de gemeente te kunnen 
houden en ze niet uit de vijfhoek Ninove-
Aalst-Mecbelen-Leuven-Waver te drijven. 
Bedoeling is dat de stad grotuien en wo
ningen koopt en tracht deze aan een ge
corrigeerde marktprijs te verkopen, maar 
uitsluitend aan minder begoede Halle
naars. Slechts zo kan vermeden worden dat 
door te boge vastgoedprijzen autochtonen 
hun stad moeten verlaten." 

Ook het promoten van „het Ne
derlandstalig karakter van de 
stad" staat in het Manifest. 

E. De Greef: „Wte Halle binnenrijdt ziet 
niet dat bij nog in Vlaanderen is. Een 
duidelijke slogan aan de poorten van onze 
stad zou alle twijfels kunnen wegnemen. 
Op dat vlak geven andere steden en ge
meenten van Vlaams-Brabant reeds jaren 
bet goede voorbeeld." 

Het valt op dat socio-culturele, 
sport- en ontspanningsvereni
gingen niet op de hoogte zijn 
van het Manifest. 

E. De Greef: „De verschillende Halse 
adviesraden moeten dringend herinnerd 
worden aan het bestaan van een Vlaams 
Manifest en het nut daarvan. Uit ver
schillende klachten en opmerkingen blijkt 
hun onwetendheid hierover. De voorzitters 
van deze raden zouden dit punt moeten 
agenderen en bespreken. Het kan toch niet 
dat de uitstraling van het Halse cultureel 
centrum 't Vondel sinds één jaar niet langer 
Nederlandstalig is. De aanplakborden voor 
de megafuiven verraden dit dagelijks." 

Ik neem aan dat ook in Halle de 
middenstand een moeilijk te be
wegen groep is. 

E. De Greef: „De handelaars moeten ge
motiveerd worden om tweetalige of an-

De regionale VU-krant 

derstalige uithangborden, die onze stadeen 

tweetalig, Nederlaruis-Engels of zelfs 

Franstalig uitzicht geven, te verwijderen. 

Zo'n Uithangborden versterken allesbe

halve bet Nederlandstalig karakter van 

onze stad. Art & Design, Hair Styling, Jules 

& Juliette, Babyspeciaalzaak, ...Het zijn de 

gekende voorbeelden." 

NIET EENS DEFENSIEF 

Volgens raadslid De Greef moet de „de 

steun aan grote handelszaken afhankelijk 

gemaakt worden van de naleving van bet 

Vlaams karakter van onze stad". Vooral 
Colruyt dat als Halse firma steeds mocht 
rekenen op een tegemoetkomende hou
ding van het stadsbestuur waar het de 
ontwikkeling en uitbreiding van haar ac
tiviteiten betreft, zou als tegenprestatie het 
Vlaams Manifest nauwgezet moeten na
leven. Toen De Greef daarover bij de 
burgemeester Pieters zijn beklag deed, 
verzocht deze de Cob-uyt-directie „re
kening te houden met het Vlaams karkater 
en dus de Vlaamse klanten alleen in het 
Nederlands en niet tweetalig te bedienen." 
Hoe Frans- en anderstalige klanten moe
ten bediend worden vertelde de burge-
meeester er niet bij. Ook de Aldi-ves
tigingen nemen het niet nauw met de 
taalzorg. 

E. De Greef: „Door bet voeren van een 

openlijk gedoogbeleid en een gebrek aan 

enige duidelijkheid vanwege de stedelijke 

overheid voelen anderstaligen zich in en 

rond Halle welkom, zij vestigen zich bier 

dan ook geruisloos en zonder problemen. 

Als Vlaams volksvertegenwoodiger moet 

burgemeester Pieters opkomen voor zijn 

bedreigde streek tussen Brussel en Wallonië. 

De Franstaligen uit de Vlaamse Rondgaan 

openlijk én met steun van bun burge

meesters in bet offensief, burgemeester Pie

ters denkt er zelfs niet aan om in het 

defensief te gaan. Binnen enkele jaren 

zullen we de gevolgen van de laksbeid van 

de Halse burgemeester-volksvertegenwoor

diger en zijn meederheid kunnen betreu

ren: 
(mvl) 7 
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Jaarlijkse Daenshulde 
te Aalst 

Echte 

Daensisten 

wilden meer 

dan biefstuk-

socialisme of 

winstbejag 

met een dun 

laagje caritas. 

Traditiegetrouw heeft de VU van Aalst-
Oudenaarde verzamelen geblazen om op 
de vooravond van 1 mei een passende 
hulde te brengen aan het standbeeld van 
priester Adolf Daens. Honderd jaar ge
leden heeft deze koppige idealist, samen 
met enkele vooruitstrevende Vlamingen, 
het aangedurfd zich te verzetten tegen de 
schaamteloze uitbuiting en het moreel 
verval van de weerloze arbeider die voor 

een hongerloon slavenarbeid moest ver
richten en zich laten vernederen. 
De jeugdige VU-voorzitter van Aalst 
Geert Verdoodt toonde in zijn welkomst
woord aan dat verjonging en vernieuwing 
in onze partij geen ijdele begrippen zijn. 
,Ms ook een nieuwe generatie van 

Vlaams-nationalisten geboeid wordt door 

de sociale strijd die ons volk heeft ge

streden en de hulde hieraan wil blijven 

gestalte geven, dan is er hoop voor de 

toekomst. De jongeren staan er borg voor 

dat Vlaanderen naast het culturele ook een 

degelijke economische, sociale en eco

logische ontplooiing kent." 

Verdoodt leidde op pittige manier de 

8 

Uilenspiegel herleeft 
te Gent 

Op 11 juli 1920 opende het Vlaams Huis 
Uilenspiegel te Gent zi]n deuren. Het was 
een mitiatief van de fronters van 14-18. In 
de oprichtingsakte vindt men o.m. de 
namen van dr. J.0. De Gruyter, Joris van 
Severen, dr. J. Goossenaerts. 
De Uilenspiegel, of Den Uil, zoals het café-
restaurant te Gent werd genoemd, kende 
een bewogen geschiedenis en speelde een 
belangrijke rol in de Vlaamse beweging in 
het Gentse. 

De naam veranderde eerst in Elckerlijc en 
later in Roeland. Inmiddels was het pand 
totaal verouderd en hadden de laatste 
huurders de zaak verlaten. 
De Algemene Vergadering besloot de sa
menwerkende vereniging te vereffenen en 
het pand aan een nieuwe vzw te schenken, 
waarin de morele erfgenamen van de 
fronters vertegenwoordigd zijn. 
De opbrengst moet o.m. ten goede komen 

aan het IJzerbedevaartcomité en aan 
VOS.Met een projectontwikkelaar werd 
een ruilakkoord gesloten en het resultaat 
mag worden gezien. In het hart van Gent 
staat nu het splinternieuwe Eetcafé Ui

lenspiegel. Het is een pand met een ge
lijkvloerse verdieping en een kelderver
dieping, waarin zich een prachtig geres
taureerde crypte bevindt. 
Het is een a-politiek lokaal, waar alle 
Vlamingen en hun culturele verenigingen 
welkom zijn. De uitbaters, Joke Egger-
mont en Marnix Rigo, zorgen er voor een 
vriendelijk onthaal in een stijlvol inte
rieur. 

Adres: Korte Kruisstraat 3 te 9000 Gent, 
tel. 09/233.89.09. Gesloten op dinsdag. 
Een bezoek is een must voor alle Gentse 
flaminganten en voor alle bewuste Vla
mingen die Gent bezoeken. 

Oswald van Ooteghem 

Ludo Ablcht: 
orde van de Vlaamse Leeuw 

,,ln een politieke en maatschappelijl<e context 
waarin het discours over de zin en de voltooiing 
van de Vlaamse emancipatie veelvuldig ont
breekt aan iiistorischi inzicht, en wel eens aan 
intellectuele eerlijkheid, heeft Ludo Ablcht in 
woord en geschrift de in het collectief be
wustzijn van de Vlamingen vervaagde uitgangs
punten van de Vlaamse beweging in herinnering 
gebracht en geactualiseerd." 
Dat zegt Andries Caluwaerts, secretaris van de 
orde van de Vlaamse Leeuw. Deze onderschei
ding wordt voor 1998 aan de docent Filosofie en 
auteur toegekend. 
Erudiet en geëngageerd, zich bewust van het 
relatief belang van de Vlaamse problematiek in 
het wereldgebeuren, en appellerend aan de 
universele strijd voor vrijheid en gelijkheid, 
heeft Ludo Ablcht tegenover vanouds in het 

brein van tegenstanders van de Vlaamse be
weging ontsproten en gecultiveerde vooroor
delen eigentijdse argumenten verwoord. Met 
fysieke moed en met fijngevoelig inlevings
vermogen in de achtergrondgeschiedenis en de 
gevoelens van tegenstanders en andersden
kenden is hij daarbij ook de pijnplekken en 
ontsporingen in de eerste helft van deze eeuw 
niet uit de weg gegaan. Aldus heeft hij bij
gedragen tot de voortzetting van het perma
nent noodzakelijke debat over de totstandko
ming van een Vlaamse civil society. 
De uitreiking heeft plaats op zaterdag 13 juni a.s. 
om 10U.30 In de Raadzaal van het Provinciehuis 
te Cent. 

De redactie van Wü stuurt Ludo Ablcht fe
licitaties met deze bekroning. 

gastspreker in, de eveneens jeugdige sche
pen van Sint-Niklaas en toekomstig 
Vlaams volksvertegenwoordiger Lieven 
Dehandschutter. De directeur van het 
Dosfelinstituut bewees met zijn boeiende 
toespraak de figuur van Daens goed te 
kennen. In een sfeervol betoog schetste 
hij het tijdsbeeld van een eeuw geleden in 
het verpauperde Aalst van toen. Lieven 
stelde dat de Daensisten meer voor hun 
volk wilden dan het biefstukkensocia-

lisme of het winstbejag met een dun laagje 
caritas van katholieken en liberalen. 

Daens ijverde ook voor de volksver
heffing op cultureel en moreel vlak in een 
genadeloze wereld van uitbuiting en su
perwinsten op de rug van de kleine man 
en de onderdanige volksvrouw. 
Verwijzend naar de Vlaamse strijd van nu, 
weerlegde de redenaar de bewering dat 
de Vlaamse beweging getuigt van een 
egoïstisch, op zichzelf geplooid natio
nalisme. 

Het is niet alleen een taalbeweging, maar 
veeleer een totaalbeweging waar mate
rieel welzijn samen gaat met sociale voor-

OOST-VLAANDEREN 
zo. 10 mei WONDELGEM: 

Feestetijk etentje van VU-Wondelgem. 
Met volledig menu aan 550 fr, -I2j.: 
300 fr. Om 12u.30 in zaal De Nachtegaal, 
Westergemstraat 96. Aperitief om 12u. 
Inschrijven tot 3/5 bij D. Buys, 
253.64.36 Of andere bestuursleden. 

Za. 16 mei AALST: Volksunie-
restaurant door VU-Groot-Aalst. Menu 
aan 450 fr. vanaf 18U. in feestzaal 't 
Kapelleken, Meuleschettestraat 34. 
Info en reservatle bij Danny Denayer 
(053/77.79.87). Antolne van der Hey-
den (053/70.21.49) of Emi Feusels 
(053/70.34.66). 

Za. 16 mei NEUSDEN: Getelde 
natuurwandeling langs de andere kant 
van de Damvaiiei. Afspraak om I4u.30 
aan de palinghulzen Damsloot en Stap
steen (Lage Heirwag te Heusden). Deel
name: 50 fr p.p. of 100 fr per gezin. 
Laarzen nodigl Org.: Dr. j . Goosse-
naertskring i.s.m. VU-Destelbergen-
Heusden. 

Df. 19 mei NINOVE: Viering van 
de moeders van VVVG-Nlnove. Om 
14U.30 in buurthuis De Pallieter Met 
koffie, mattentaarten en bloemetjes 
voor de aanwezige dames. 

zo. 28 Juni OUDENAARDE: Bar
becue van vu-Oudenaarde. Vanaf 
12U.30 in Dorshuis ,,De Linde", Ber-
chemweg 250 te Melden. Deelname: 
400 fr, kinderen tussen 6 en I2j.: 250 
fr Org.: VU-Oudenaarde i.s.m. Vlaamse 
Vriendenkring. 

WEST-VLAANDEREN 
za. 9 mei itOESELARIE: Dag-

uitstap naar Frans-Vlaanderen met ei
gen wagens (meerijden is mogelijk). 
Vertrek om 8u. vanuit 't Laag Plafond. 

Org.; Rodenbachkring Roeselare i.s.m. 
VCLD. 

Dl. 12 mei KORTRIJK: Vertel-
avond met dia's over „Te voet naar 
Rome", door het echtpaar André en 
SImonne Symoen-Staelens (Gistel). Om 
19U.30 in het Trefcentrum West-Flan-
drla. Graaf GwIJde van Namenstraat 7. 
Inkom 50fr Org.: FVV-Kortrijk. 

WO. 13 mei IZEGEM: V-Ctub 
voorkinderen. Strandmoten. Deelname 
I00fr van I3u.30tot 16U.30 in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.: Vla-
najo. 

WO. 13 mei BRUCCE: Aimé 
Lombaert, stadsbeiaardier van Brugge, 
spreekt over „Het beiaardspel". Om 
15U.15 In de Magdalenzaal, Vloliers-
traat 7. Deuren om I4u. Na de activiteit 
is er koffietafel voor wie dit wenst. 
Org.: WVG-Brugge-Noord. 

DO. 14 mei BRUGGE: Jan Cau-
dron spreekt over „De nieuwe me
dische cultuur". Om I5u. In De Gulden 
Spoor 't Zand 22 te Brugge. Org. in-
formatlva vzw. 

Zo. 17 mei BRUGGE: Jaarmis 
Joris van severen. Om I6u.30 In de 
abdij van Steenbrugge. Homilie door 
dom Arnoldus Smits. Nadien voorstel
ling 2de deel van het boek over Van 
Severen, auteur Romain Van Land
schoot. 

zo. 17 mei ROESELARE: Fa-
milie-zoektocht. ien stadswandeling in 
het centrum van Roeselare (ca. 4 km). 
Start tussen 14 en 16u. in brasserie 't 
Laag Plafond, Noordstraat 211. Deel
name: 150 fr, wk. 125 fr. Formulieren 
moeten binnen vóór 18U. Prijsuitrei
king I8u.30. Org.: Orde van 'tDuI Bertje 
i.s.m. VCLD. 

WO. 20 mei ROESELARE: V-
Club voor kinderen. Volksspelen ma
ken. Deelname 150 fr Van I3u.30 tot 
16U.30 in 't Laag Plafond, Gaalpers-
straat2. Org.: Vlanajo. 

WO. 20 mei BRUGGE: VVVG-
Brugge viert 25-jarig bestaan. Info bij 
het bestuur 

WO. 27 mei iZEGEM: V-CiUb 
voor kinderen. Afscheidsfeest. Deel
name 100 fr Van 13u.30 tot 16U.30 in 
De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. 
Org.: Vlanajo. 

WO. 27 mei BRUGGE: Katrien 
Craeye spreekt over ,,Hulpcentrum 
100". Om I5u. in de Magdalenazaal, 
Violierstraat 7. Deuren om 14u. Na de 
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uitgang en culturele verheffing; zoals 
Daens het ons heeft voorgetoond. 
Een welbegrepen bevrijdend volksnati-
onalisme trekt de achterblijvers mee om 
solidair vruchten te plukken van de mo
derne vooruitgang. 

Een billijke herverdeling in een welva
rend Vlaanderen als belangrijke regio in 
een Europa der volkeren kan zijn steentje 
bijdagen tot de wereldvrede. 
Samen met VU-fractieleider in de Kamer, 
Annemie Van de Casteele legden we een 
bloemenkrans neer aan het Daensmo-

nument. Na het zingen van de Vlaamse 
Leeuw gingen wij met zijn allen naar het 
VU-secretariaat, daar verraste raadslid 
Antoine Van der Heyden de aanwezigen 
met zijn waargebeurde en andere fan
tastische verhalen. Wat een natuurta
lent! 

Het was weer eens een geslaagde avond 
onder vrienden die zich stilaan opwar
men voor de verkiezingsstrijd die de VU 
deze keer zal winnen, ook in het moeilijke 
arrondissement Aalst-Oudenaarde. 

Jan Caudron 

actMtelt Js er koffietafel voor wie dft 
wenst. Org.: VWC-Brugge-Noorcf. 

WO. 3 Juni ROESEIARE: V-Club 
voor kinderen. Afscheidsfeest. Deel
name 150 fr. Van I3u.30 tot I6u. in 't 
Laag Plafond. Caaipersstraat 2. Org.: 
Vlanajo. 

Ma. 8 }unl ROESELARE: „De 
waarden die dreigen verloren te gaan' 
door e.h. Cools. Om I4u.30 in het pa
rochiaal centrum, Kattenstraat. Org.: 
Vlaamse Seniorenclub VWC-Roese-
iare. 

za .I3|unl lEPER: Dagreis naar 
Frans-Viaanderen. Met bezoek aan La 
coupole, Montreull sur Mer en nog veel 
meer, o.l.v. Rik Sohier uit Poperinge. 
info: 057/20.24.68. Org.: Vlaamse 
Vrouwen leper. 

Do. 18 Juni BRUGGE: Met 
VVVG-Brugge naar het Pajottenland. 
Vertrek om 7u.50 aan parking zijkant 
station Brugge. Met o.m. bezoek aan 
Ditbeek, Pedevallel, Breugelkerkje, 
Gaasbeek en Lambiekbrouwerij. Deel
name 1.200 fr, alles (ook middagmaal) 
inbegrepen. Info bij bestuursleden. 

VLAAMS-BRABANT 

Vr. 15 mei LENNIK: Cespreks-
avond met videofilm over,. Faciliteiten, 
op het randje af", met André Lerml-
niaux, voorzitter Komitee der Rand
gemeenten. In de Raadzaal van het 
gemeentehuis, Markt, St.-Kwintens-
Lennik. Om 20u. Org.: div. cult, ver
enigingen waaronder Vlaamse Kring 
Lennik. 

Vr. 29 mei NEDER-OVER-
HEEMBEEK: 3de Algemene kwis van 
vu-Heembeek-Mutsaard-Haren. Om 
20u. stipt in de grote zaal Familia, F. 
Vekemansstraat 131. Ruime parking. 
Deuren om I9u.30. Aantal deelnemers 
per ploeg: max. 5. Max. 40 ploegen! 
Tijdig inschrijven door 400 f r te storten 
op rek.nr 428-4053551-51 (vóór 25/5) 
met vermelding ploegnaam, of contact 
aan bestuursleden. De avond zelf: 500 
fr 

ANTWERPEN 

DO. 7 mei ZOERSEL: Marc Piatei 
over ,,0p het altaar van de politiek". 
Om 20u. in het zonneputteke te zoer-
sel. Org; vu-Zoersel i.s.m. VCLD. 

za. 9 mei EDECEM: Naar to 
neel. Streven brengt „Hotello". Klas

sieke en muzikale komedie. Kaarten 
(tot 2 mei) bij Agens. Anijs (250 fr.), tel. 
457.76.86. Org.: FW-Edegem. 

za. 9 mei BORNEM: Leven na 
de commissie Dutroux? Werkt ons ge
recht zoals het hoort? Waarmee is Ie
dereen begaan? Geert Bourgeois geeft 
uitleg en beantwoordt uw vragen. Om 
20u. in CC Ter Dilft, Bornem. ledereen 
welkom. Vrije toegang. Org.: VU-Bor-
nem I.s.m. vcLD. 

zo. 10 mei EDECEM: Wande
ling met FVV-Edegem. Vertrek om 
13U.30 Kerkplein Edegem, 

zo. 10 mei WILRIJK: Aperitief-
concert van de Coremanskring in Kas
teel Steytetlnck, Sint-Bavostraat 20. 
Aanvang 1lu. Inkom 200 fr 

WO. 15 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. 

WO. 13 mei BERCHEM: Histo
ricus Wim celdolf over „Camllle Huys-
mans". Om 20u. In het Cultureel Cen
trum, ledereen welkom. FW-leden gra
tis, niet-leden 100 fr Org.: FW-Ber-
chem. 

za. 16 mei ANTWERPEN : stu
dienamiddag „Tewerkstelling In Ant
werpen". Om 13U.30 In de Dieseghem-
hoeve. W. volcaertstraat 44 te Mortsel. 
M.m.v. DirkSchoeters (ABW), Tom Har
ding (ACV), Guido Moetewiel (NCMV), 
Herman Lauwers (VU) en Fons BorgInon 
(VU). Org.: vu-arr. Antwerpen, info: 
03/238.82.08. 

Dl. 19 mei EDECEM: Bezich
tigen van het Antwerpse Plaza Hotel. 
Samenkomst om I4u.30. info H. De Wit 
(449.17.66). Org.: FW-Edegem. 

Vr. 29 mei LINT: Leden- en 
sympathisantenfeest VU-afdeling Lint. 
Met Vlaamse Breugeltafel. Gastspre
ker: Geert Bourgeois. Deelname: 600 fr 
Vanaf 20u.30 In O.C. De Witte Merel te 
Lint. Info: Frank Vercauteren 
(03/455.71.56). 

WO. 24 Juni TURNHOUT: Lionel 
Vandenberghe over „De toekomst van 
de Vlaamse beweging - Heeft de 
Vlaamse beweging nog toekomst?". 
Om 20u. in De Warande, Keldercafé. 
Org.: Vlaamse Kring Turnhout I.s.m. 
VCLD. 

Het partijbestuur deelt mee 
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 4 mei jl. werd volgende persmede
deling verspreid. 

AANDUIDING ECB-VOORZIHER 
SYMPTOMATISCH VOOR DEMOCRATISCH 
DEFICIT IN EU 

Ongeacht de heisa rond het voorzitterschap van 
de Europese Centrale Bank, is de vu opgetogen 
over de officiële start voor de Euro. Voor de VU Is 
deze stap een uitzonderiijk belangrijke politieke 
beslissing met het oog op de verdere eenmaking 
van Europa, tot een hecht blok tegenover de 
andere economische grootmachten In de wereld. 
De keuze voor één munt en één Europese Cen
trale Bank is geen strikt monetair gebeuren, maar 
kan ook de basis leggen om de noodzakelijke 
sociale en democratische convergentie in Europa 
nu verder gestalte te geven. 
Het Is hier dat de VU ook wil waarschuwen. De 
beschamende vertoning bij de aanduiding van de 
voorzitter van Europese Centrale Bank is symp
tomatisch voor het democratisch tekort dat onze 
Europese Instellingen kenmerict. Niet alleen de 
ministerraad die bij unanimiteit moet beslissen 
vormt een probleem, ook het geringe beslis
singsrecht van het Europees pariement is geen 
goede zaak voor de democratie. De VU heeft de 
indruk dat nog steeds de nationale belangen 
primeren op de Europese gedachte. Heeft de 
Britse premier Blair te weinig interesse voor de 
verdere evolutie van de EU dat zijn voorbereiding 
op deze Europese top zo onzorgvuldig was? Is de 
nationaliteit van de voonjitter van de ECB voor 
Chirac belangrijker dan de instelling zelf? Vele 
critici menen dat een Europese Grondwet enig 
soelaas zou brengen. Nochtans mag verwacht 
worden dat de Verdragen van Maastricht en van 
Amsterdam voldoende gewicht hebben om hier
mee rekening te houden. Europa kampt met een 
democratisch deficit. Op een moment dat op 
binnenlands vlak vormen van directe democratie 
opgang maken, is het toch wel essentieel dat de 
democratisering van de EU hoog op de politieke 
agenda wordt geplaatst. 
De invoering van de Euro kan de start en de 
voorwaarde zijn van een nieuw, hoopvol politiek 

en sociaal Europees project. Maar dan moeten de 
Europese instellingen wel het democratisch ge
zag en de geloofwaardigheid bezitten om de 
steun van de bevolking voor dit project te be
komen. 

SP-REAaiES OP OPPOSITIEVOORSTEL: 
KLEINGEESTIG EN ONTERECHT 

Het partijbestuur van de VU is zeer positief over 
het bereikte akkoord met de liberalen inzake 
politie en Justitie. De VU engageert zich zeer 
duidelijk om dit akkoord 'in blok' te verdedigen en 
te ondemandelen met de meerdemeidspartijen. 
Nog voor het pariementair reces moet er zicht
baar resultaat zijn. 
De 1 mei-reactie van SP-kameriid Landuyt dat de 
hervormingen zonder de oppositie kunnen ge
realiseerd worden, getuigen voor de VU van 
kleingeestigheid. Landuyt weet zeer goed dat 
zonder tweederde meerdemeid er geen wij
ziging komt van artikel 151 van de grondwet en 
er bijgevolg dus ook geen einde komt aan po
litieke benoemingen en bevorderingen in de 
magistratuur De VU wenst meteen ook de kritiek 
van SP-volksvertegenwoonjiger Vande Lanotte 
te weerteggen over de zogenaamde 'eenheids-
politie'. Het oppositievoorstel vertrekt duidelijk 
vanuit de conclusies van de Commissie-Dutroux. 
Er is geen sprake van een 'eenheidspolitie', maar 
wel van een geïntegreerde politie georganiseerd 
op twee bevoegdheidsniveaus. Enerzijds is er de 
fusie van rijkswacht en gemeentepolitie op het 
lokale niveau, anderzijds is er de oprichting van de 
federale politie, zoals in het oppositie-akkoord 
staat uitgelegd. Vande Lanotte zou er beter aan 
doen om enige terughoudendheid aan de dag te 
leggen en geen minister meer te spelen. De 
ideologisch getinte reacties aan SP-zijde dienen 
het algemeen belang niet. De VU vraagt zich af of 
de SP op deze manier nog steeds de rijkswacht, 
de staat in de staat, wil blijven verdedigen? 
De bevolking wacht reeds sinds 1996 op een 
krachtig politiek antwoord. De VU hoopt dan ook 
dat het oppositievoorstel een basis kan vormen 
om eindelijk een brede consensus rond de nood
zakelijke hervormingen van politie en Justitie te 
bereiken. 

Zaterdag 30 mei 
VU-Randdaq in 
Alsemberg. 

Kies de kant 

van de Rand! 
Het Vlaams karakter van de Vlaams-Brabantse Rand wordt bedreigd. 

Franstalige mandatarissen, gesteund door hun partijvoorzitters, 

treden de gemaakte politieke afspraken met de voeten en negeren 

de rondzendbrieven van de Vlaamse ministers. 

De VU wil hiertegen een krachtig 'nee' laten horen. Op de VU-Randdag, 

op zaterdag 30 mei, in het Cultureel Centrum De Meent in Alsemberg. 

Ook u wordt er verwacht. Om samen met ons massaal de kant van de Rand 

te kiezen. En er aansluitend met het hele gezin een fijne, ontspannende dag 

van te maken. 

Informatie en inschrijvingen VU-Randdag: Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 

Tel. 02/219 49 30 - Fax 02/217 35 10. 
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ZAKENKANTOOR 
MARTENS-DE-KEGEL 

N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 

Tel.: 054/33.43.47 

GELDPLAATSINGEN 
LENINGEN 

VERZEKERINGEN 

VOLKSUNIEJONGEREN vzw zoekt dringend voor haar landelijk secre
tariaat te Brussel een 

V A S T B E N O E M D E LEERKRACHT 
(m/v) 

Ben jij een voltijds vastbenoemde leerkracht in het vrij- of gemeen
schapsonderwijs (basis- of secundair onderwijs)? Wil je boeiend werken met 
politiek geëngageerde jongeren? Ben je jonger dan 38 jaar, dan kan je als 
gedetacheerde leerkracht vanaf 1 september 1998 bij Volksuniejongeren vzw 
aan de slag, met behoud van loon, anciënniteit, enz.. 
Geïnteresseerd? Bel of schrijf ons: 
Volksuniejongeren, Barricadenplein 12,1000 Brussel, tel. 02/219.49.30, 
fax 02/217.35.10, e-post: vujo@geocities.com 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

Steenhouwersvest, 52 
ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

Wenst U meer informatie 

over de advertentie

mogelijkheden in WIJ? 

Bel dan vandaag nog naar 
Els Decoster op het nummer 02/481.78.59 

e^z- e^i- KJ' 

9^^^ 
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Afhalen van palinggerechten mogelijk 
Openingsuren: van maandag tot en met donderdag. 

12 uur tot 14.30 uur - 18 uur tot 21.30 uur 
Zaterdag- 18 uur tot 22 uur 
Zondag: 12 uur 21.30 uur 
Verlofperiode: de maand december 

Zaterdag 30 mei 
VU-Randdag in 

Alsemberg. 

Kies de kant 

van de Rand! 
Het Vlaams karakter van de Vlaams-Brabantse Rand wordt bedreigd. 

Franstalige mandatarissen, gesteund door hun partijvoorzitters, 

treden de gemaakte politieke afspraken met de voeten en negeren 

de rondzendbrieven van de Vlaamse ministers. 

De VU wil hiertegen een krachtig 'nee' laten horen. Op de VU-Randdag, 

op zaterdag 30 mei, in het Cultureel Centrum De Meent in Alsemberg. 

Ook u wordt er verwacht. Om samen met ons massaal de kant van de Rand 

te kiezen. En er aansluitend met het hele gezin een fijne, ontspannende dag 

van te maken. 

Informatie en inschrijvingen VU-Randdag: Barrikadenplein 12,1000 Brussel. 
Tel. 02/219 49 30 - Fax 02/217 35 10. 
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DEZE WEEK TN KNACK http://www.knack.be 

O M S L A G V E R H A A L 
DE BROKKEN VAN BELGIË 
De ministers Johan Vande Lanotte en 
Stefaan De Clerck namen hun verant-
woordehjkheid, en onder dmk bezweek 
ook rijkswachtgeneraal Willy Deridder. 
Moeten nu ook Melchior Wathelet, Anne Thily - en eventueel 
nog anderen - opstappen? En waarom veranderde de verza
melde oppositie een dreigende vuist eensklaps in een uitgesto
ken hand? België en het crisisbeheer: vice-premier Herman 
Van Rompuy en de nieuwe SP-voorzitter Fred Erdman teke
nen de achtergronden van de voorbije week. "We zijn aan een 
drama ontsnapt" 

R W A N D A 

KOLONEL MARCHAL OVER 
KIGAU 
Vier jaar lang al leeft kolonel Luc Marchal met de 
herinnering aan de dood van tien paracommando's 
in KigaU. En met beschuldigingen over zijn verant
woordelijkheid voor het drama. "Het is alsof ze ons 
niet vergeven dat we levend uit Rwanda temgkwa-
men." Marchal reconstmeerde de gebeurtenissen van 
april 1994. "Op die dagen zaten niet alleen die tien 
Belgische para's in de problemen. Ook elders in de 
stad waren er explosieve situaties. We hadden net zo 
goed vijftig doden kunnen tellen." Een getuigenis. 

E X T R A 

MULTIMEDIA-SPECIAL 
De evolutie van de telecommunica
tie: een stand van zaken. Tips bij het 
aanschaffen van een gsm. Het 
Internet voor studenten. Websites 
over koken. De illegale softwarehandel. Een pc op 
maat: voor- en nadelen. Wie heeft wat aan welke 
schotelantenne? Luidsprekers voor de huisbios-
coop. Spraaktechnologie voor de kleine 
consument. De nieuwste spellen 

en cd-roms. Kortom, een nieuwe 
bijlage over multimedia. 

EXCLUSIEF: 500 TICKETS EN 500 BOEKEN VAN "LES MISERABLES" 
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In 1984, toen hij nog niet moegestreden 
was, bleek Roger Petit de drijvende spil 
achter de omkoopzaak met Thor Wa
terschei. De spelers en hun voorzitter 
werden geschorst. Petit hield de eer aan 
zichzelf en stapte op. Hij legde al zijn 
funaies neer. In clubverband, als onder
voorzitter van de Voetbalbond en als be
stuurslid van de Uefa. Het was een pijnlijke 
aftocht voor een groot man. Jonge voet
ballers kunnen het zich onmogelijk voor
stellen. In de jaren vijftig en zestig telde dit 
land twee clubs die boven de middelmaat 
uitstaken. Anderlecht en Standard. Beide 
verenigingen vaarden een eigen koers, 
ontwikkelden een eigen visie. Ze stonden 
loodrecht tegenover elkaar. Ze gunden 
elkaar het licht in de ogen niet. 

SCLESSIN 

Anderlecht werd gestuurd door Albert 
Roosens. Een voetbalkenner buiten ca
tegorie. We hebben het al vaker geschre
ven: de grootste die ons land ooit kende. 
Roosens „maakte" Anderlecht. Sporting 
kocht als eerste systematisch de betere 
jonge spelers op over het ganse land. Het 
recruteerde in de verste uithoeken toen 
andere clubs nauwelijks buiten hun stads-
of streekgrenzen keken. Petit zag, leerde en 
reageerde. De Rouches boden tegenge-
wicht. En meer dan een beetje. Standard 
werd de trots, de nationale ploeg van 
Wallonië. Het oogstte ook in Limburg veel 
bijval. 

In zijn boek Ons land op voetbalschoenen 

(Lannoo 1978) schrijft Joris Jacobs: „De 

Rouches onderscheidden zich aanvankelijk 

meer door de goede organisatie van de 

vereniging en de vastomlijnde, vooruit

strevende ideeën van de leiding, die een 

vorm van professionalisme voor het woord 

op de bondsdag was gevallen toepaste -

evenals Anderlecht trouwens - , dan door 

zijn prestaties op het veld. En dan klikte het 

plotseling te Sclessin: een begaafde eigen 

generatie met keeper Nicolay, Thellin, Ma-

thonet, Houf en later de buitenspelers 

Semmeling en Paeschen; enkele goede aan

kopen als Pieters, }ef Vliers en vooral de 

Hongaarse spelmaker Istvan Sztani, en de 

vaart zat er in. Het was bovendien de eerste 

Belgische club die in de Europese com

petitie haar tanden kon laten zien; in '62 

reeds ging Standard tegen Real Madrid 

slechts in de vierde ronde door de knieën. 

Voor de match tegen de Spaanse grande was 

het stadion van Sclessin uitgebreid tot een 

capaciteit van boven 40.000." 

Vandaag haalt men voor deze prestaties en 
getallen mogelijk de schouders op, maar 
toendertijd was Standard „nationaal" 
nieuws. Petit was de enige die het toen 
oppermachtige Anderlecht op tijd en 
stond kon bedwingen. Tot in de bonds
gebouwen toe, waar hij tegengewicht 
vormde voor Albert Roosens, toen de 

G oed twee weken geleden overleed Roger Petit. 

Ooit was hij het gelaat van Standard. 

Eigengereid, koppig en grimmig. Strijdvaardig en 

succesvol. Voor de tweede wereldoorlog voetbalde 

Roger Petit voor de club waaraan hij eigenlijk zijn 

leven besteedde. Nadien werd hij secretaris en nog 

later voorzitter van de club. 

^ SPORT ^ 

trotste clubvoorzitter uit het Astridpark, 
en Constant Vanden Stock, de toenmahge 
bondscoach. Petit reageerde vaak geprik
keld op de bestuursdaden van zijn te
genstanders, hij zocht het duel, de con
troverse. Hij was er eind jaren zestig debet 
aan dat Vanden Stock opstapte bij de 
nationale ploeg. 

Beuriet, Dewalque, Thissen, Pilot en 
vooral Wilfried Van Moer. Door Petit naar 
Luik gehaald voor het toenmalige re
cordbedrag van... 6.000.000 fr. Voor zo'n 
bedrag moesten én Anderlecht én het toen 
in opgang zijnde Club Brugge passen. 
In 1982 en 1983 zouden Petit en Standard 
nog eens toeslaan. Raymond Goethals was 

Roger Petit: het 
gelaat van Standard 

LEGENDE 
Van '68 tot 71 zou het Standard van Petit 
ons vaderlands voetbal met zeldzaam 
meesterschap domineren. De ploeg van 
toen is legende geworden. Piot, Jeck, 

trainer van de ploeg die twee landstitels 
verzamelde. De neergang werd versneld 
door de omkoopaffaire die in het ver
lengde van het anti-fraude-onderzoek van 
onderzoeksrechter Guy Bellemans aan het 

licht kwam. Standard, dat door toedoen 
van Roger Petit ook een rijke club was 
geworden, zou de slag nooit meer te boven 
komen. 

Op de Voetbalbond werd de aftocht van 
een grote generatie bestuurders ingeluid. 
Petit eerst, Louis Wauters en Albert Roo
sens daarna, stapten op. Zij werden af
gelost door „leiders" die niet tot aan hun 
knieën reikten. Dat is inmiddels wel dui
delijk geworden. 

Olympus 11 

Voor de elfde keer 
Club Brugge is voor de elfde keer lands
kampioen geworden. FC Brugge is in ons 
voetbal een begrip geworden, „Club" 
hoeft geen verdere uitleg. Het gaat om de 
blauwzwarten. Het staat voor standvas
tigheid, betrouwbaarheid, authenticiteit, 
geestdrift en overgave. 
De opgang van Club Brugge begon eind 
jaren zestig. Het was de inmiddels over
leden Joseph Hutsebaut die het ploegje 
van de Klokke uit haar provinciale be
slotenheid optilde. Met zijn spreekwoor
delijke gevlogenheid overhaalde hij de 
behoudsgezinde bestuurders tot een ge
waagde en voor die tijd dure transfer-
politiek. Thio, Carteus, vanden Daele, Ren-
senbrink, Houwaert en Axelsson. Het 
duurde enkele jaren voor de titel werd 
binnengehaald. 
Maar Club zette door. Eerst was er trainer 
Canjels die de blauwzwarten koel het re
sultaat liet spelen en de klussen leerde 
klaren, daarna was er Ernst Happel. De 
Oostenrijker had een monument moeten 
krijgen op Olympia, inmiddels omgedoopt 
tot het Jan Breydelstadion. Drie kam
pioenstitels op rij en twee Europese fi
nales tegen het grote Liverpool. Club was 
toen onweerstaanbaar, een machine die 
hooguit eens haperde maar nooit stilviel, 
Raoul Lotte Lambert, Georges Leekens, 
Rene Vandereycken, Krieger, Julien Cools 
een team dat een voetballiefhebber niet 
onberoerd liet. 
Na Happel waren er enkele moeilijke jaren, 
maar met Caje Ceulemans vond Club zijn 
zelfrespect en zelfvertrouwen terug, Caje 
werd afgelost door Franky Van der Eist, 
Club kon altijd terugvallen op dragende 
figuren, op spelers die tot het hart van de 
supporters spraken. Op trainers ook, met 
karakter en persoonlijkheid, Georges Lee
kens slaagde bij Club. Henk Houwaert 

beleefde er zijn mooiste jaren. Hugo Broos 
verwierf er roem en erkenning. Hij ver
groeide zodanig met Club dat afscheid 
nemen hem dubbel pijn deed 

KAMPIOEN VAN MORGEN 
Vandaag is er Cerets, de succestrainer van 
het moment. Een en al karakter en wils
kracht, overgeplant op een ploeg die in 
het aflopend kampioenschap zo hoog 
boven de tegenstanders uittorende dat 
het niet mooi meer was om zien Het Club 
Brugge van vandaag moet normaliter ook 
de kampioen worden van morgen. Voor 
ons staat dat vast. Het succes van Club 
verdient desondanks nadere aandacht. Er 
steeks een filosofie achter. De West-
Vlaamse vereniging weet maar al te goed 
wat ze doet. Al wordt ze dan geleid door 
bestuurders zonder aangezicht. Door di
rigenten die zichzelf niet belangrijker ach
ten dan de spelers. 
Club voert een per definitie voorzichtig 
financieel beleid. Het springt nooit verder 
dan de stok lang is. Het koopt welover
wogen en laat zich daarbij lelden dooreen 
beproefd scoutingapparaat, door men
sen die weten dat de bal rond is. Eigenlijk 
Is de lijst van met (grote) winsten door
verkochte aankopen Indrukwekkend. Sta-
nic en Spehar liggen nog vers in het 
geheugen. Maar er was ook Papin, er was 
Farina, er was Okon, er was Amokachl en 
we vergeten er nog wel een paar. 
Bij dat succesvol transferbeleid hoort nog 
een andere bedenking. Club laat zich maar 
node, en eigenlijk zelfs helemaal niet, 
leiden door de verzuchtingen van de trai
ners. Zij zijn werknemers zoals de spelers, 
zij moeten hun plaats kennen zoals de 
spelers. Daardoor bleef de vereniging 
nooit met onzalige erfenissen achter. Club 
maakt het de trainers gemakkelijk en 

neemt hen in bescherming tegen zich
zelf 

RACING GENK 

De kans dat Club Brugge de dubtjelpa\(i is 
niet genng. Op de Heizel winnen tegen 
Racing Genk moet mogelijk zijn. Ligt ei
genlijk zelfs voor de hand We gaan er 
vanuit dat er dan tandengeknars zal te 
horen zijn aan de andere kant van Brussel, 
waar Anderlecht moedeloos probeert de 
brokken van eigen wanbeleid te lijmen. 
Die club zonk in de afgelopen maanden 
naar een historisch dieptepunt in een 
historisch zwakke competitie. Want dit 
laatste kan niemand tegenspreken, An
derlecht is nog niet uit de miserie. Ook 
Standard, de derde „historische grote", 
staat het water aan de lippen. Het klinkt 
paradoxaal maar het is niet onlogisch dat 
Racing Genk de hoop is in bange dagen. 
Hopelijk kan de trots van Limburg door
groeien, hopelijk kan deze club het gros 
van haar troepen bijeenhouden. Dat laat
ste is in de voetbaljungle van vandaag niet 
vanzelfsprekend. Racing Genk en Aimé 
Antheunis zijn samen groot geworden. 
Zonder veel drukte te verkopen. Hard 
werken stond voorop. En veel wijsheid, 
verkondigd door een lang onderschatte 
trainer. Zegde hij niet: „Onze clubs moe
ten eerst hun betere spelers proberen 
vasthouden en daartoe Inspanningen le
veren. Nadien kunnen ze aan aankopen 
denken maar die blijven altijd risicovol. 
Watje hebt weetje en ken je. Wat komt Is 
een vraagteken." 

Het klinkt zo eenvoudig dat het enkel juist 
kan zijn. Daarom wilde Club nooit Jan 
Ceulemans loslaten. Slim! 

Olympus 
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I n de vroege lente door de Eifel rijden voert een 

mens terug in de tijd, tenminste twee weken. 

Er staat nog niet veel blad aan bomen en struiken. 

De fortitia komt daar dan pas tot volle bloei. 

De Eifel is dan ook een gebergte, zij het een 

middelmatig. Eens in de Moezelvallei is het weer 

zoals thuis. De lente kruipt inderdaad eerst langs de 

dalen naar het noorden. 

• T O E R I S M E • 

Jugdenstll-

huis in 
'n'aben-

Tl'arbacli. 

12 

In de Moezelvallei vindt men zelfs zonder 
enig oriënteringsvermogen het noorden: 
daar staan de wijngaarden, volop door de 
zuiderzon beschenen. De zuidelijke hel
lingen zelf zijn bebost. Gelukkig voor de 
wijngaardeniers en de wijndrinkers is de 
Moezel een biezonder kronkelige rivier: 
hij biedt vele flanken aan het zuiden. Ook 
wie vooral op het landschap af komt, 
vindt hier zijn gading: afwisselend wijn
gaarden en bossen, om nog niet van de 
vele dorpen en stadjes te spreken. Bo
vendien is dit een oude cultuurstreek. De 
Romeinen plantten er de eerste wijnstok 
en lieten er ook relikten na. De adel van 
Luxemburg en Trier hief er tol op de 
drukke handelswegen. Burchten, ver

sterkte steden en oude dorpen getuigen 
van een bewogen verleden. Wie voor de 
wijn komt - vooral de witte Riesling -
wordt zeker niet teleurgesteld. Wie alleen 

voor de wijn komt, komt veel tekort. 

BERNKASTEL-KUES 

Wij hadden de gelegenheid het midden
stuk van de Duitse Moezelvallei aan te 
doen, met vooral de steden Bernkastel-
Kues en Traben-Trarbach (*). 

is de Moezel niet de enige niet door de 
Nederlanden stromende rivier die ook 
een Nederlandse naam draagt? 
Men hoort wel eens klagen dat Bern-
kastel-Kues „overlopen" is van toeristen. 
In de zomer zal het wel waar zijn. Toch 
mag deze reden niet volstaan om het te 
mijden. De 8.000 inwoners tellende stad 
herbergt enkele van de mooiste Duitse 
vakwerkhuisbuurten. De ligging aan de 
monding van het smalle Tiefenbachdal in 

Twee 
Moezelsteden 

Echt voorstellen moeten we die niet aan 
een Vlaams publiek. Vele Vlamingen ko
men daar hun vakantie doorbrengen; op 
kampeerplaatsen, in jeugdherberg, hotel 
of pension. 
De streek moet bij ons al lang bekend zijn: 

een bocht van de rivier, met zicht op de 
mooiste gebouwen van Kues, verhoogt 
het effect ervan. Ook zonder gedronken 
te hebben van de witte Moezelwijn (van 
goed tot zeer goed) kan men zich hier snel 
in de middeleeuwen wanen. Vanzelfspre-

Schijnbaar hebben cellist Pieter Wispei-
wey, dirigent Simon Rattle en Michael 
Chijs, bezieler van het Aalsterse knapen
koor Cantate Domino, niets met elkaar 
gemeen. Tenzij hun aanstekelijk enthou
siasme. Toevallig kruisten ze deze week 
mijn pad. 

DRIELUIK 
Pieter Wfspelwey ontving de prijs van de 
Belgische Muziekpers voor de jonge mu
sicus van het jaar. Wispelwey heeft Iets 
van een kwajongen en een avonturier en 
lijkt met zijn cello vergroeid. In het Post-
museum stapt hij moeiteloos van de as
cetische Bach naar de vreemde taai van de 
twintigste eeuwse Ligeti En voor het na
jaar plant hij het onwaarschijnlijke: Bachs 
zes suites voor cello In de Gentse Voor
uit 
Slmon Rattle Is de beroemdste dirigent 
van zijn generatie en de meest non-con-
formlstlsche. In zijn omstreden werk De 
mythe van de maestro roemt Norman 
Lebrechtzijn veelzijdigheid, zijn uitstraling 
en zijn sociaal engagement. Rattle heeft 
iets magisch. Dat hebben we ervaren bij 
zijn vertolking van Mozarts 39ste symfonie 
en de 7de van Beethoven, Handen, mi
miek en kunde vloeien ineen tot een 
portret van Mozart, getekend door de 
verfijning van Watteau, door kwetsbaar
heid en uitingen van Sturm und Drang. De 
versies van Beethovens symfonieën zijn 
niet meer te tellen. We zijn klaar om in ons 
binnenste de zevende mee te zingen. 
Maar daar denkt Rattle anders over. Nooit 
hoorde ik zoveel stuwing en verstilling, 
zoveel zin voor spankracht en detail, zo-

Angelo Branduardi 

veel devotie in de treurmars, zoveel 
schalksheld in het scherzo, zoveel Dio-
nysos in de roes van de dansfinaie. Tus
senin brengt de mezzo Ann Murray La 
mort de Cléopêtre van Berlioz. Zoals van 
de romantische Fransman te verwachten 
IS de orkestratie rijk en vol kleur Murray 
hoedt zich voor theatrale effecten en 
zingt doorleefd maar beheerst. 
Michael Ghljs kneedt telkens weer jonge 
stemmen. Dit jaar beschikt hij over uit
zonderlijke sopranen. Cantate Domino is 
een begrip in Vlaanderen, maar ook in het 
Verre Oosten en de VSA, Haarjubelconcert 
IS een mengsel van traditie en durf. Mo
zarts Vesperae solennes de confessore is 
de knapen op het lijf geschreven Alles Is 
helder en wit als de rococo In de Wies-
kirche. Donizetti's Miserere]^ het werk van 
een operacomponist. Klaagzang en ge
voel van bevrijding wisselen mekaar af De 
hoorn is dramatisch, de hobo pastoraal. 
Stravinsky is uitdaging. Zijn Psalmensym
fonie zit vol spitse en vooral grillige in-

Drie fenomenen 
vallen van het orkest terwijl het koor 
gezangen laat horen met wortels in de 
orthodoxe ritus. De als een litanie klin
kende herhaling van het Laudate wijst 
naar de religieuze mozaïeken uit Griekse 
kloosters. 

CROOT(S) 
Naast dit muzikale drieluik was er de pers
voorstelling van het magazine voor het 
Festival van Vlaanderen. Er zijn dit jaar 
twee happenings (In Gent en Brussel) met 
o.m. Angelo Branduardl, een van de laat
ste troubadours, Er valt veel licht op de 
vrouw: Sablne Meyer, de eerste vrouw die 
ooit wist binnen te dringen in het man-
nenbastion dat door de Wieners wordt 
gevormd, speelt klarinet; Fanny Mendels
sohn en Clara Schumann staan op het 
programma met liederen en er zijn vrou
welijke dirigenten, toch niet alledaags. Er 
is pluralisme in de uitvoeringspraktijk. Zo 
speelt Anima Eterna op historische in
strumenten en het Concertgebouw van 
Amsterdam op moderne. En in de oude 
muziek staat Bach centraal. Meer gege
vens volgen. 
Het festival is groot(s) geworden. Maar 
daardoor verdween iets van de gemoe
delijkheid en de herkenbaarheid die de 
pioniers eigen waren, 

(wtlt») 

cs> Op Internet: www. 
festival, van. Vlaanderen. be 

cs> Festival magazine gratis: 091243.94.94; 
021548.95.95 en 015129.78.22. 

o» Kaartenverkoop vanaf 11 mei: Gent: 
091233.77.88. Brussel: 021507.82.00. 

kend wemelt het er van hotelletjes, res
taurants, wijnkroegen en winkels. Deze 
laatste ontsieren het stadsbeeld wel eens -
zoals overal - doordat zij hun bene
denverdieping „gemoderniseerd" heb
ben. Dit zijn echter de littekens van het 
verleden. De stad heeft zulke miskleunen 
bij verordening voortaan onmogelijk ge
maakt. Zoals ook alle daken aan de 
Mittelmosel met leien gedekt moeten 
zijn. 

Een bijkomend niet te onderschatten 
voordeel: de toeristische dienst (op de 
oever) beschikt over een volmaakt Ne
derlands sprekende gids. 
Men kan Bernkastel-Kues uiteraard per 
auto bereiken. Een autosnelweg loopt 
grosso modo gelijkwijdig met de Moezel 
van Trier naar Koblenz, zonder de vallei 
te storen. 

Romantischer is de aankomst per boot. Er 
varen boten zoals elders treinen rijden. 
En er wordt druk gebruik van gemaakt. 

TRABEN-TRARBACH 

Net zoals Bernkastel-Kues (uit te spreken 
als „Koes") is Traben-Trarbach een stadje 
dat op de beide oevers gevestigd is. Vak
werkhuizen zijn er eerder schaars en dit is 
niet toevallig. Hier hebben stadsbranden 
gewoed, aangestoken door een pyro
maan. De tijd van de vakwerkhuizen was 
toen al voorbij. Een geluk met een on
geluk: het stadje is bekend om zijn ƒ«-
gendstil-gehoüwen. Jugendstil is de 
Duitse versie van de „art nouveau": wat 
zwaarder maar toch indrukwekkend én 
elegant. 

Langsheen het water staan op beide oe
vers villa's en hotels, gebouwd met goede 
smaak voor mensen met esthetische en 
culinaire goede smaak. 
De wandelpaden langs het water zijn 
uiteraard vlak, deels beschaduwd en rus
tig. Heel het stadje is rustiger want min
der spectaculair dan Bernkastel-Kues. 
De toeristische diensten van beide steden 
doen, zoals van hen mag verwacht wor
den, hun best om zoveel mogelijk volk 
aan te trekken. Daarbij prijzen zij allerlei 
activiteiten aan en organiseren zij Mosel-
„highlights" die hun streek een jong, 
modern, sportief imago moeten geven. 
Volgens ons zit de blijvende aantrek
kingskracht van deze Moezelsteden in de 
schoonheid van hun historisch erfgoed en 
hun landschappelijke omgeving. 

(rl) 

(*) Geen rijkere bron van inlichtingen, 
niet alleen toeristische, maar vooral van 
allerhande culturele contacten dan Her
man Taelman (Ginstberg 12, 9860 Schel-
dewindeke. Tel/fax 09/362.76.83). 
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GEBUNDELD 

De succesvolle politieserie Heterdaad voorstellen is niet nodig. 

Velen in Vlaanderen, en ondertussen ook Nederland, kennen de 

personages en hun karakter als hun broekzak. Voor diegenen die er 

maar niet genoeg van krijgen heeft Caroline Van Neste de vijf beste 

verhalen herschreven in boekvorm. Over een jongen van 14 die 

spoorloos verdwijnt, een misdadiger die zijn eigen zoontje ont

voert, een moord- en een drugzaak. Goedgeschreven, je ziet het zo 

voor je ogen weer gebeuren... 

c& Heterdaad. De vijf beste verhalen. Caroline Van Neste. Uitg. 

Houtekiet, Antwerpen/VAR, Brussel, 1998,111 blz., 595 fr. 

Guido Van Heulendonks nieuwe bundel Aimez-vous les moulesf 

bevat 14 meeslepende verhalen met humor en spanning zoals we 

BOEKEN 

die kennen uit De echo van de raaf, maar de toon is zelfzekerder 

De grove kantjes afgeschaafd, psychopaten zijn nu „gewone" 

mannen en vrouwen, met kinderen, familie, buren... Ze proberen 

achter ordelijke fagades onvermoeibaar en oprecht het leven 

betekenis te geven. Een collectie verhalen van alle tijden. En de 

titel f Als je alle verhalen gelezen hebt, dan zal je wel weten waar 

die vandaan komt? 

c» Aimez-vous les moules? Guido van Heulendonk. Uitg. Ar

beiderspers Amsterdam/Antwerpen, 1998.100 blz., 599 fr. 

100 jaar geleden werd Bertolt Brecht geboren, een schrijver die als 

geen ander zijn stempel drukte op de Duitse literatuur van deze 

eeuw. N.a.v. deze verjaardag werden de verhalen van de auteur 

samengebracht. De Verhalen tonen de sceptische houding te

genover elke ideologie in verschillende periodes. Van zijn vroege 

jeugdproza langs de Berlijnse verhalen en de verhalen die hij in 

ballingschap schreef tot de verhalen over meneer Keuner, die in dit 

boek een eigen plaats innemen, zijn deze laatste het hoogtepunt. 

Zij demonstreren Brechts bijzondere ondogmatische manier van 

denken. Ton Naaijkens schreef een uitvoerig nawoord over de 

auteur en zijn verhalend werk. 

c» De verhalen. Bertolt Brecht. Uitg. Kritak, Leuven/Meu-

lenhoff, Amsterdam, 1998. 404 blz., 998 fr. 

^ BOEKEN ^ 

In tijdschriften- en kunstenmilieus klinkt 
de naam van Jaak Fontier als een klok. 
Het zou ons te ver leiden om hier uit te 
weiden over de veelzijdige uitwaaiering 
van deze ernstige kunstkenner en -be
vorderaar van eigen artiesten. Op een 
schier eindeloze reeks van tentoonstel
lingen, kunstmonografieën en artikels, 
verspreid over de meest verscheiden al
gemeen-culturele en gespecialiseerde 
kunsttijdschriften, of als eerbiedwaardig 
lid van talloze artistieke jury's en pres
tigieuze wedstrijden is Fontier gangma
ker én wegwijzer. 

GEDREVEN 

In een schitterende, massaal bijge
woonde academische zitting in de go
tische zaal van het Brugse stadhuis werd 
officieel een punt gezet achter de cu

ratorscarrière van Jaak Fontier voor de 
stad Brugge. Tijdens deze academische 
zitting kwamen de veelzijdige kwali
teiten van Fontier, zowel als mens, als 
leraar en als kunstkenner rijkelijk aan 
bod. 

Persoonlijk had ik de gelegenheid om 
hem hulde te brengen als beminnelijk 
collega in de Raad van Bestuur van het 
Antwerpse Museum voor Hedendaagse 

Kunst en zelf germanist als de gedreven 
collega „moedertaal" met een aange
boren zin voor didactische helderheid en 
metaforische beelding, doch steeds met 
het accent op zijn gewaardeerde lessen 
moraal. 

Zowel in zijn leeropdracht als in zijn 
kunsthistorische uiteenzettingen geeft 
Jaak Fontier zich steeds bloot als de 
obstinate bevechter van de vervlakking
symptomen en „ver-VTM-iseringen" 
van de huidige samenleving, tot in de 
intiemste levensvatbaarheden binnen 
onze huiskamers. 

Als aanvulling van de individuele zelf
realisatie zocht Fontier steeds een uitweg 
in de literaire verkenning van de taal-
mogelijkheden en in een badinerend 
creatief woordenspel van verfrissende 
neologismen. Hij wist dit trouwens sub
tiel te herleiden tot puurste essenties in 
prachtige haiku's. Jaak Fontier koestert 
de taal en springt er liefdevol met om in 
poëtische en artistieke metaforen. 
Zijn levenshouding weet hij consequent 
te kristalliseren in een dagelijks beleefd 
kosmisch en maatschappelijk eenheids-
ervaren, zonder beroep te moeten doen 
op de vluchtwegen van een dogmatische 
of geopenbaarde orthodoxieën van 
welke aard ook. Fontier is dan ook de 
„vrije denker", met de open geest en 
blijvende optimistische ingesteldheid te
genover de ontegensprekelijk „zinvolle" 
opdracht van de mens in het wonderlijke 
heelal. Hoeft het daarbij te verbazen dat 
Jaak Fontier zich wist te laven en te 

In het teken 
van Jaak Fontier 

inspireren aan de boeddhistische levens
leer, meer bepaald aan de uitgepuurde 
meditatieve Zen-verlichting ? 

LEVENSTAAK 

Met die teneur werd tijdens deze aca
demische zitting een mooi ogend en 
inhoudrijk hulde-album gepresenteerd, 
onder de titel Absotief In het teken van 

Fontier onder redactie van beeldhouwer 
Renaat Ramon en in opdracht van Kruis

punt, literair kwartaalschrift. Dit album 
bevat een aantal inleidende en literaire 
bijdragen, zoals van Fernand Bonneure, 
Wim Meewis, Renaat Ramon en Bert 
Popelier, alsook een aantal gedichten, 
getuigenissen en geschenken van tijd
genoten (kunst- en beroepscollegae en 
goede vrienden). 

Ter gelegenheid van dit afscheid als 
curator van de stad Brugge werden aan 
Jaak Fontier een aantal kunstwerken 

overhandigd, die voor de gelegenheid 
tot een expositie werden samenge
bracht. We vinden daarvan de weerslag 
en afbeelding in dit huidealbum. 
Onder het motto van „een proeve van 
een hommage zonder romantisch emo-
tionalisme en zonder mysticisme" en 
met de titel De taak van Jaak schreef ook 
WIJ-medewerker Hendrik Carette een 
uiterst waardevolle bijdrage voor dit 
album (blz. 73-81). 

Alleszins een aanbevelenswaardig hulde-
album voor een merkwaardig man voor 
wie het uitgangspunt er blijft in bestaan 
om goede kunst naar zoveel mogelijk 
mensen te brengen. 

Dirk Stappaerts 

c» Absotief In het teken van Fontier. 

Uitg. Kruispunt, Boeveriestraat 8 te 

8000 Brugge, 144 blz. 

Jaak Fontier: gangmaker 
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Voor lezen en voorlezen 
Het is niet alle kinderboeken gegeven om 
In negende druk te gaan. 'Kleine Sofie en 
Lange Wapper' Is wel In dat geval. Het 
boek rolde In 1984 een eerste keer van de 
persen en toen won het onmiddellijk de 
'Gouden Griffel', voor auteur Els Pelgrom, 
en het 'Gouden Penseel', voor illustrator 
Thé Tjong-Khing. Ook In Duitsland werd 
het boek, dat overigens ook In landen als 
de VSA, Japan, Frankrijk en Engeland werd 
uitgegeven, gelauwerd. Het werk doet het 
verhaal van de kleine SofIe, die wegens 
een vervelende ziekte al erg lang te bed 
ligt. Als er op een avond In haar pop
pentheatertje een toneelstuk wordt op
gevoerd, blijkt ze plots zelf In de hoofdrol 
te staan ... Een klassieker die erg verzorgd 
heruitgegeven Is. In Nederland loopt tot 
midden februari een reeks theatervoor
stellingen van het boek. Mogelijk bin
nenkort ook In Vlaanderen? 
'De verhalentoren' Is een klassiek (voor
lees) boek voor jongere kinderen. Het 
werd een mooie verzameling van verhalen 
en gedichten opgefleurd door vlerkleu-
renlliustratles. De verhalen kennen de 
klassieke thema's: helden, tovernaars, 
pratende dieren, bang en boos zijn, jarig, 
stoer of verdrietig. De bundel kent van 
alles wat: sommige verhalen zijn echt kort, 
andere lang, In het ene geval kan je ermee 

lachen soms moet je griezelen. Met bij
dragen van o.a. Astrid Lindgren, Peter Jan 
Rens en Koos Meindert. Van de illustra
toren Is achteraan In het boek een be
knopte blografie opgenomen. 

MYSTERIES 
Speuren en puzzelen naar mysterieuze 
tekens: dat kan met het boek 'Magische 
tekens', een verzamelaar met een tiental 
bijdragen van verschillende auteurs. Dit 
boek Is boelend en leerrijk tegelijk. KIn-
deren raken op een aangename manier 
vertrouwd met het ontstaan van het 
schrift en met de meest bekende al
fabetten. Ook het brailleschrift en de mor-
setekens ontbreken daarbij niet. 
Een minder klassiek jeugdboek is 'Juf
frouw Dondersteen' geschreven door No-

ella Elpers en uitgegeven bij C. de Vrles-
Brouwers. Wanneer haar moeder sterft, 
blijft Coppella toch achter met enkele 
vragen. Wie was haar moeder? Had ze een 
band met de mysterieuze juffrouw Don
dersteen? ... Haar vader kan of wil niet op 
deze vragen antwoorden. Maar ze vindt 
een dagboek en Coppella gaat op zoek 
naar de waarheid, daarbij gesteund door 
haar vriend Otto en haar Schotse groot
moeder. Het werk valt uit elkaar in een 
aantal verschillende delen die toch weer 
nauw op elkaar aansluiten. Zo zijn er dag
boekfragmenten, een schetsboek en de 
'a,b,g-rijmen, recepten en bezweringen' 
van juffrouw Dondersteen. Niet alledaags, 
fantasierijk jeugdboek. 

^ Kleine Sofie en Lange Wapper. Els 
Pelgrom & Thé Tjong-Khing. Uitg. 
Querldo - Amsterdam. 1997. 125 
blz., 550 fr. 

o» De verhalentoren. Diverse auteurs. 
Uitg. Pioegsma - Amsterdam. 
1997.128 blz. 

c» Magische tekens. Dhrerse auteurs. 
Uitg. Leopold - Amsterdam. 1997. 
107 blz.. 550 fr 

c» Juffrouw Dondersteen. Noëlla El-
pers. Uitg. c. de vries-Brouwers -
Antwerpen. 1997.238 blz.. 885 fr. 
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PRIMARY COLORS 

... werd gemaakt naar de wereldbestseller van dezelfde naam, die 
een beeld zou zijn van hetgeen er allemaal achter de Clinton-
schermen gebeurde. Het sleutelverhaal over Jack Stanton (John 
Travolta) zal de Amerikanen misschien nog kunnen boeien, maar in 
België hebben we reeds zoveel schandalen, dat deze film op dit 
ogenblik overbodig is. Trouwens je gelooft ook geen seconde in de 
echtheid van de personages van Travolta en Emma Thompson. Een 
zootje. (*1I2) 

HARD RAIN 
Bob Dylan zingt in een van zijn liedjes 'A hard rain is gontia fall', en 

dat doet het ook in deze film van Mikael Salomon. Je verzuipt er 

NIEUW IN DE BIOS 

bijna in en dat geldt niet in het minst voor het scenario. Een 

roofoverval moet het ding spannend maken, anders was het weer 

eens de zoveelste rampenfilm geworden. Maar het detectivepiot 

werkt niet en de rollen zijn meestal erg oppervlakkig: Randy Quaid 

en Minnie Driver blinken uit door nietsdoen. Christian Slater doet 

ergz'n best om een held te zijn en Morgan Freeman zit duidelijk niet 

in een rol die hem ligt - ook dat is meestal anders. (*1I2) 

WAO THE DOG 
... is de verfilming van 'American hero' van Larry Beinhart en 

theatergenie David Mamet werkte mee aan het scenario. Kerels uit 

Washinton flansen samen met enkele Hollywoodproducers een TV-

oorlog in elkaar, die moet dienen om de aandacht af te leiden van 

enkele misstappen van de dienstdoende Amerikaanse president. 

Regisseur Barry Levinson kreeg Dustin Hoffman en Robert De Niro 

als hoofdrolspelers. Een echte heldendaad was dat niet want het 

drietal is eigenaar van de filmmaatschappij die deze film maakte. 

Hoffman is (uitgezonderd voor zijn eeuwig terugkomende tics) goed. 

De Niro doet erg z'n best om hem niet in de weg te lopen en dat komt 

waarschijnlijk dankzij het scenario dat hem weinig of niets te bieden 

heeft. Insiders uit het pers- en televisiewereldje zullen hier waar

schijnlijk meer aan hebben, dan de gewone man in de straat. {**) 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P ^ 

^S^ Das Uniieil Een klein Duits stadje lijkt ge
troffen door een onafwendbaar onlieii. De lucht Is 
vergiftigd door een naburige fabriei< en iedereen 
loopt er futloos bij. Ook het gezin van de dominee 
deelt in de algemene malaise. Duits-Franse satirische 
film van Peter Flelschmann. Zat. 9 mei, VTM om 
23U.45 

Empire of the sun, 
avonturenfilm van 
Spielberg. 
Zat. 9 mei, Ned. 1 
om 20U.32 

'^s? De keuze van Dekeyser Werner Herzog 
draaide onder de titel 'DIeter soli fliegen' een do
cumentaire over DIeter Dengler, een Duitse piloot die 
tijdens de Vietnamoorlog door de Vietcong werd 
gevangen genomen. Zijn verhaal is het bekijken 
waard Zon. 10 mei. Canvas om 20U.25 

'ïfe î̂  Kwesties: Honger en mode Documentaire 
over de bedrijfspraktijken van H&M, de Zweedse 
winkelketen van goedkope kleding. De productie
kosten worden er gedrukt door uit te wijken naar 
lageioonianden als Laos, China en Bangladesj, maar 
H&IVI is vooral bekend door de lingerieposters die ai 
menig bushokje deden sneuvelen. Maan. 11 mei, 
Canvas om 20u.30 

The Student Prince Agent Barry wordt 
aangewezen ais de nieuwe bodyguard van een Britse 
prins die in Cambridge literatuur gaat studeren. Hoe
wel zijn oversten die opdracht als een promotie zien, 
is Barn/ allerminst opgetogen met het gezelschap van 
een 'snotneus'. Britse film van Simon Curtis uit 1997. 
Dins. 12 mei, Ned. 3 om 20u.20 

S ^ Avalon Amerikaanse film van Barry Levinson 
uit 1990 met Aidan Quinn, Armin Iviülier-Stahl en 
Elizabeth Perkins. Sam Knchinsky arriveert ais im
migrant in de States in 1914. Samen met zijn broers 
vestigt hij zich in Avalon, Baltimore Jaren gaan voor
bij. De tweede generatie is nu opgegroeid en wil zijn 
eigen weg gaan. Erg doorleefde familiekroniek, met 
schitterende muziek van Randy Newman, Woens. 13 
mei, Kanaal 2 om 2lu. 

^Sf' Panorama: U speelt toch ook? Panorama 
gaat op de Beurs, in Brussel kan men niet meer naast 
de beursgekte kijken. Steeds meer 'gewone' burgers 
trekken met hun spaarcenten naar de beurs om een 
gokje te wagen. Ook Panorama investeerde 100.000 
fr. in aandelen. Vanavond wordt de balans opge
maakt . Dond. 14 mei, TV 1 om 22U.30 

lO J'embrasse pas Pierre, een verpleger uit de 
provincie, komt met veel goeie moed naar Parijs om 
het er als acteur op te wagen. Hij vindt onderdak bij 
een verpleegster en wordt haar minnaar, iviaar al snel 
vindt hij de acteursstudies te zwaar en glijdt af naar de 
prostitutie om in leven te kunnen blijven. Ranse film 
van andré Téchiné uit 1991 .vni. 15 mei. Canvas om 
23U.05, BBC 2 om IU.20 

Houden van 
De verhoudingen tussen de Vlaamse 

Uitgeversmaatschappij (VUM), van 
o.a.'De Standaard', 'Het Nieuwsblad' en 
'Het Volk' en De Persgroep, uitgever van 
o.a. 'De Morgen' en 'Het Laatste Nieuws' 
doen voorlopig geen liefdesrelatie ver
moeden. Toen bleek dat de door De 
Morgen breed uitgesmeerde verhalen van 
XI niet bruikbaar zijn voor het gerecht 
werd de bewuste krant door de VUM nog 
maar eens de mantel uitgeveegd. 
Op dezelfde dag verscheen ook in beide 
kranten de berichtgeving over de eco
nomische toestand van de VUM-groep. 
'Vlaamse uitgeversmaatschappij verste
vigt winst' heette het in De Standaard. De 
oplage van de VUM-kranten daalde wel
iswaar met ruim 5.000 exemplaren, maar 
volgens andere cijfers was het aantal 
lezers die de VUM-kranten tellen ge
stegen. 

In De Morgen had men ook nota ge
nomen van de gestegen winst: 'VUM 
boekt winst, kranten gaan achteruit'. 
Maar ook; „De VUM werd tijdens de 
voorbije weken doorgelicht door McKin-
sey wat meestal niet wijst op een schit
terende situatie. De resultaten van die 
doorlichting zijn bekend - maar niet voor 
de buitenwereld - en zullen worden ge
bruikt om Plan 2001 op te stellen. (...) 
Het was gisteren nog 'te vroeg' om te 
zeggen of er jobs zouden verdwijnen om 
dit resultaat te bereiken." Wat sociale 
onvrede bij de concurrent kan nooit 
kwaad ... En dan maar leuteren over 
journalistieke deontologie... 

TV Brussel boert niet slecht. Goed 
70% van de Nederlandstalige Brusselaars 
van 15 jaar en ouder kijkt van tijd tot tijd 
wel eens naar het station. Dat is een 
stijging t.o.v. vorig jaar. De absolute cij

fers zijn gebaseerd op de de bij Belgacom 
als 'Vlaming' ingeschreven inwoners van 
Brussel. Dat zouden er 121.100 zijn. Een 
kleine 25.000 onder hen kijkt dagelijks 
naar TV-Brussel. Het weekoverzicht op 
zaterdagmiddag op TVl haalt zo'n 
75.000 kijkers. 
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Dat op Canvas echt niet 'alles beter 
kan' is inmiddels ruimschoots ge
bleken. We moesten er nog een keer 
aan denken toen we naar 'Leuven 
Centraal' zaten te kijken en we ons 
de vraag stelden in hoeverre dit 
programma verschilde van de an
dere praatshows. 'In weinig' was het 
besluit, ook ai ademt het decor een 
apart sfeertje uit en zijn de meeste 
gasten ai dan met zelfverklaarde 
kunstenaars. 
De eerste in het rijtje was Arne 
Sierensüie gaarne bereid bevonden 
was om zijn 'De broers Geboers' te 
komen promoten. Het betrof hier 
een toneelstuk over een marginale 
familie in het Gentse. Termen als 
'een straf docudrama' en uitleg ais 
'het schot tussen het toneel en het 
publiek opheffen' vielen al gauw. Uit 
de fragmenten van het stuk konden 
we afleiden dat er in de marginale 
milieus van Gent veel geschreeuwd 
wordt met veel vuile woorden en 
veel fysieke bedreigingen en men er 
in blote bast door de huiskamer 
loopt. Tenminste wanneer men niet 
druk bezig is met het onder de tafel 
ranselen van de moeder des huizes 
... Wim Opbrouck vertolkte de rol 
van één van de broertjes Geboers. 
Het was een moeilijke opdracht, zo 
kwamen we te weten want 'alles is al 
eens gedaan'. Zijn typetje kwam uit 
de bajes en zou verderop in het stuk 
gaan miiiteren voor het Vlaams Blok. 
Over dat laatste zei Slerens dat hij 
begreep waarom sommige mensen 
dat doen; „Politiek trekt opportu
nisten en avonturiers aan, zoals 
mensen die overstappen van de VLD 
naar VU-ID21", was zijn verrassende 
verklaring. Het deed ons hopen dat 
hij meer verstand had van toneel 

dan van politiek. Of is er echt een 
knalier in de maak"? 
Wat volgde waren een reportage 
over een 'fluistenwinkel' - voor de 
Patsy' onder u: het betrof hier een 
activiteit voor kinderen in het kader 
van 'Het Groot Beschrijf' - en een 
oproep voor dansers. Daarna volgde 
het leukste onderdeel van 'Leuven 
Centraal': het zelfportret. Deze keer 
was Nic Balthazar, de man met de 
fluwelen stem, uitgenodigd. Hij 
mocht zijn 'culturele bagage' uit
pakken en deed ons daarmee te
gelijk lachen en twijfelen Lachen 
omdat zijn eerste voonwerp een ci-
tatenboek was, werkjes waarmee 

opgevoerd. Hij mocht zijn nieuwe 
boek 'Verdwaalde post' komen ver
kopen. Het was een 'thniier zonder 
oplossing' waarbij de 'doden ge
dood worden door woorden'. Gui 
Polspoel, de gastheer van 'Leuven 
Centraal', zei ter nadere verklaring 
dat het een heel moeilijk boek is 
,,om erover te praten ais je het niet 
gelezen hebt". Dat bleek het un
derstatement van de avond te zijn 
want wat volgde was een interview 
waarmee zelfs de naaste familie van 
de auteur zo haar problemen gehad 
moet hebben. Ais de VRT de kijk
cijfers per kwartier iaat opnemen 
dan vrezen wij in deze voor een 

Alles kan beter 
Leuven Centraal, dinsdag 28 april 1998, Canvas 

ook wij onze tafelgenoten nogal 
eens plegen te verrassen en waar
mee mensen als Jean-Michel Nihoul 
waarschijnlijk een leuke loopbaan 
konden uitbouwen. De twijfel be
kroop ons dan weer wanneer wij 
vernamen dat Balthazars moeder 
voor haar jongen mapjes samen
stelde met daarin de Informatie 
waarvan zij dacht dat kleine Nic ze 
wel kon gebruiken. Het Is, omdat wij 
vroeger alles zélf moesten leren, 
waarschijnlijk een afwijking, maar bij 
mensen van rond de deri;lg die nog 
steeds door hun moeder geïnfor
meerd worden, staat ons vooroor
deel op ongunstig, (hogelijk vert;elde 
Nic het maar voor te lachen ... 
Na een tussendoortje met ene DIdl 
de Paris werd Walter Van den Broeck 

'dailetje' Hoewel- zeker is dat niet. 
Al na enkele minuten viel de naam 
Dutrouxen tot nader order verkoopt 
die goed. Het doet ons veronder
stellen dat talloze mensen Van den 
Broecks boek enkel en alleen o.w.v. 
die verwijzing zuilen kopen. De kans 
dat ze het ook zuilen lezen, is veel 
kleiner. 
Ook Balthazar kwam In zijn slotwoord 
op de affaires terug: „Vroeger wa
ren het de ministers die de mis
dadigers naar de slachtbank leid
den" en ,,Venl, VIdi, Visa: Ik kwam, 
zag en kocht om". Als ze van hem 
zelf zijn en niet uit zijn boeken of van 
zijn moeder dan onthouden we ze 
nog een tijdje. 

Krik 

7 mei 1998 



ware reden 
Waarom ministers ontslaan om fouten 
waar zij niet rechtstreeks bij betrokken 
zijn? (WIJ, 30 april jl. „Een modder
figuur"). Gewoon als uiting van alge
mene misnoegdheid. Niet om Dutroux 
alleen. De Witte mars was ook zoiets. 
Tegenwoordig grijpt men alles aan als 
voorwendsel om zijn woede te luchten. 
Ook al hebben de directe feiten er niets 
mee te maken. 
Eerlijkheidshalve zal men toegeven dat 

de begeleidende rijkswachters misleid 
werden en de oorzaak van de ontsnap
ping zijn. De verantwoordelijkheid van 
de omstandigheden kan op hun eerste 
overste gelegd worden. Tenzij ook die 
verplicht is door weer hogere oversten. 
Die beslissen hoe een begeleiding moet 
gebeuren. Kunnen zij door gebrek aan 
personeel of middelen de nodige maat
regeien niet in acht nemen, dan is aan 
de overste om te weigeren de taak uit te 
voeren. Durven ze dat wel? Aldus de 
verantwoordelijkheid te leggen waar ze 

ligt. Desnoods tot bij de minister. Je 
stuurt toch geen 20 soldaten om een 
vijand van 1000 man te bevechten, is 
problemen zoeken. 
Zonder die procedure worden de ont
slagen ministers ais martelaars be
schouwd die hun lot niet verdiend heb
ben. En ze komen als onkruid terug als 
de storm geluwd is. 
Er Is ook een collectieve verantwoor
delijkheid die de ergernis van het volk 
opwekt. De slakkengang waarmede 
dringend nodige hervormingen door

gevoerd worden. Waar ai dezen die hun 
zeg willen inbrengen de schuld van 
zijn. 
Moesten er natuurlijk géén algemene 
wantoestanden zijn, dan zou het volk 
niet zo fel en soms schijnbaar onredelijk 
reageren. Als gezagsdrager is dat een 
onvermijdelijk risico. Géén minister wor
den Is veiligst. 

W. Degheldere, 
Brugge 

4 WEDERWOORD ^ 

Witte zondag 
Luc Huyse heeft gelijk: „Laat de echte 
verantwoordehjken nu opstaan" en „zui
ver de hele sector" (parafrase). Eindelijk 
worden namen gekleefd op de nu heer
sende crisis in gerecht en ordediensten, 
maar ook de algemene normvervaging. 
De schuld ligt bij de politieke partijen die 
de bestuursmeerderheid uitmaakten tij
dens de jongste, zeg maar 25 jaar. Hun 
onverantwoorde benoemingspolitiek, be-
leidsverwaarlozing en onwrikbare heilige 
huisjes staan tot op vandaag elke ver
nieuwing in de weg. Ook de commu
nautaire dimensie mag hierbij geen taboe 
zijn. 

Altijd maar dezelfde partijen, altijd maar 
dezelfde belangen. En maar in het ijle 
praten over nieuwe politieke cultuur... 
Waarom zijn al die onrechtschapen po
litici nooit afgestraft? In een democratie 
heeft het volk de leiders die het verdient, 
zeker en vast. Maar het volk heeft dan 
ook nood aan informatie om zijn ver-
kozenen te kunnen evalueren. En hier wil 
ik de vierde beschuldigende vinger wij
zen: de pers is medeverantwoordelijk. 
Waar blijven de bijtende interviews 
waarin men de echte verantwoordelijken 
aan de tand voelt, de zgn. eerbiedwaar
dige dikke koppen ? Waarom kennen wij 
de stille werkers in het parlement niet, zij 
die in hun partijen meestal minder in
vloed hebben dan externe lobbygroepen? 
Waarom wordt de inertie van de meeste 
Vlaams Blok-mandatarissen niet aan de 
kaak gesteld, een grote mond, maar zelf 
werken ? Waarom de vernieuwmgsbewe-
gingen steevast belachelijk maken? 
Om de stabiliteit van het land te be
schermen door de aloude politieke even
wichten braafjes in het zadel te houden? 
Ik rouw over dit land, waar eendracht 
vooral onmacht teweegbrengt. Geef ons 
eerstdaags federale verkiezingen en we 
gooien alle vastgeroeste machthebbers 
eruit. Toon ons de mtegere politici die 
hard werken aan vooruitgang in plaats 
van aan status quo. Geef ons geloof in een 
witte zondag. 

Wim Durang, 
Lennik 

Groot nieuws 
Dat een of ander TV-boekske uitpakt met 
het wereldschokkende nieuws dat Anne 
De Baetzelier opnieuw zwanger is, be
hoort wellicht tot de geplogenheden van 
dat soort journalistiek, dat de uitgever 
iJV-Story) deze mededeling via grote af
fiches uitdraagt zullen wij er maar bij
nemen. Maar dat Het Laatste Nieuws het 
bericht op haar eerste pagina zet, tussen 
het ontslag van generaal Deridder en het 
aantal doden van het voorbije weekeinde. 

zegt in welke krankzinnige wereld wij 
leven. 

Want, met alle eerbied voor een (aan
staande) moeder moet men mij eens uit
leggen wat de verdiensten van mevrouw 
De Baetzelier zijn om zoveel media-aan-
dacht te krijgen. Mevrouw bestond het 
om op VTM te zeggen dat „Mare Du
troux uit de gevangenis van Neufchateau 
was ontsnapt". 

De Franstaligen hebben een gepaste uit
drukking aan het adres van mooie vrou
wen die niets te vertellen hebben, be-
leefdheidshalve zal ik deze hier niet ci
teren. 

P. Lammens, 
Hofstade 

Zangfeest 
Alhoewel ik het waardeer dat u de Open 
Brief van het ANZ ernstig en deskundig 
heeft behandeld (WIJ, 23 en 30 april jl.) 
toch betreur ik het ten zeerste dat u zo 
kritisch bent tegenover het Zangfeest zelf 
Ik neem aan dat het verslag door een 
jeugdig persoon is geschreven, iemand 
die weinig voeling heeft met de sfeer 
waarin de zangfeesten tot stand zijn ge
komen. Het zingen van onze Vlaamse 
liederen, of ze nu ouderwets of modern 
zijn speelt geen rol, heeft er steeds voor 
gezorgd dat „gedachten krachten wor
den". En dat de band tussen Vlaams
gezinden, vooral in moeilijke tijden, sterk 
werden gehouden. 

Ook ik vond dat het citaat van Wies 
Moens uit 1941 niet zo een beste keuze 
was. Maar ja, het is al altijd moeilijk 
geweest tussen democraten en...ande
ren. 
Dat zegt u de zoon van een Daensist! 

G. de Troyer, 
Nederhasselt 

Blair 
U looft Tony Blair voor zijn inspanningen 
voor het vredesaccoord in Noord-Ierland 
en we kunnen alleen maar hopen dat het 
van duurzame aard, alhoewel de twijfels 
groot zijn. 

Onze vrees is echter dat Blair op snel en 
gemakkelijk succes uit is, vrede stichten is 
een wek van vallen en opstaan. (Zie het 
Midden-Oosten, de Balkan, Cambodja, 
Korea, Rwanda, enz...) 
Nu krijgt Blair de schuld van de mis
lukking van de Euro-top te Brussel. Waar
schijnlijk te veel hooi op zijn vork ge
nomen, want 's anderendaags moest hij 
terug thuis zijn om Arafat en Netanyanu 
te ontvangen voor hun onderhandelingen 
met de VSA. 

Dat kan toch niet goed zijn van de ene top 
naar de andere hollen! 
Zeer zeker is Blair een mens van goede 

wil, maar geen wonderkind. Dat zal hij na 
de Euro-flop van Brussel wel begrepen 
hebben. 

Ronny, 
Ternat 

Supporters? 
Het valt de jongste tijd op dat het voet
balgeweld weer oplaait. In dit land is het 
blijkbaar niet mogelijk om gekende rel
schoppers van de velden te weren. In 
plaats daarvan worden zij met alle 
'egards' behandeld en mogen zij week na 
week het plezier van de modale voet
balliefhebber vergallen. Het is nu zelfs 
zover gekomen dat voor sommige wed
strijden op voorhand een ticket moet 
afgehaald worden bij de clubs. Als dan 
een rijkswachter zijn beheersing verliest 
omdat een stuk tuig hem traangas in de 

ogen spuit dan wordt die man daarvoor 
gestraft. Dit is de omgekeerde wereld. 
Hoelang moet Jan Modaal nog geduld 
hebben? Dat de fijne heren met hun 
zijden dassen van de 'Belgische' voet
balbond eens uit hun loge komen! 

J.A., 
Keerbergen 

RS De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrleven gaan de scheur
mand In. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven In te korten en persklaar te maken Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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D at het slecht gesteld is met het Niedersorbisch 

blijkt uit de cijfers. Nog zo'n 5.000 Sorben in 

en rond CottbusIChosébuz spreken hun moedertaal, 

nauwelijks twee leerlingen in het Sorbisch 

Gymnasium van die stad. Dan maar even meer 

zuidelijk ons licht gaan opsteken en uitzoeken hoe 

het in de Oberlausitz is gesteld... 

4 U I T S M I J T E R # 

De situatie van het Obersorbisch is beter, 
vooral in de tientallen katholieke dorpen 
tussen de steden Bautzen/Budysin, Ka-
menz en Wittichenau. Het Sorbisch is hier 
nog de gewone omgangstaal, die sinds het 
Tweede Vaticaans concilie ook in de kerk 
wordt gebruikt. De Sorbische pastoors 
werden traditioneel opgeleid in een eigen 
seminarie in Praag. En jawel, vlakbij de 
beroemde Karoly Most-brug in Praag 
bevindt zich nog steeds het Sorbisch se
minarie, dat echter niet meer als zodanig 
functioneert. 

GELOVIG 

Gabrysz Nawka (29) is thans de enige 
Sorbische pastoor in opleiding. „Ik ben 

op dit moment de enige en de laatste", 

glimlacht Nawka, hij hoopt op betere 
tijden. Hij wil pastoor worden in de 
Oberlausitz, waar al een priestertekort 
dreigt. 

De katholieke kerken in de Oberlausitz 
zitten vol. Jong en oud putten zichtbaar 
kracht en vreugde uit de mis. „Het Sor

bische katholicisme is te vergelijken met 

dat in Polen", vertelt onderzoeker Steen
wijk. „Erg sterk geworteld, maar ook erg 

conservatief." En dat heeft schaduwkan
ten; een echtpaar dat onlangs scheidde 
kwam meteen in een sociaal isolement 
terecht. Diezelfde katholieke kerk or
ganiseert ook het traditionele jeugdcar-
naval van Lejno, dat honderden verklede 
jongeren trekt. De DJ praat de muziek in 
het Sorbisch aan elkaar en ook het to
neelstuk in het Sorbisch wordt door ie
dereen verstaan. In het piepkleine Lejno -
gelegen tussen Crostwitz en Panschwitz-
Kuckau, midden in de Sorbische Hock-

burch is het Sorbisch nog vanzelfspre
kend. Maar in dat katholieke Sorbische 
kerngebied wonen hooguit 15.000 men
sen. En het dreigt kleiner te worden. 
Radibor/Radwor is Sorbisch, buurdorp 
GroEdubrau van burgemeester Michalk 
was het vlak na de oorlog nog, maar nu 
niet meer. 

KWAAD BLOED 

De faciliteiten voor het Sorbisch lijken 
niet zo gek. Het eigen dagblad Serbski 

Nowiny is met een betaalde oplage van 
2.000 exemplaren voor meer dan 95% 
afhankelijk van subsidie, maar de Sorben 
hebben tenminste een eigen dagblad, een 
rijkdom die veel grotere minderheden als 
de Friezen en de Welshmen ontberen. De 
bescheiden provinciestad Budysin - de 
Slavische naam tot Bautzen - lijkt in 
cultureel opzicht rijkelijk bedeeld met een 
eigen toneelgezelschap en nationaal en
semble met koor, ballet en orkest. Het 
Sorbisch gymnasium doceert wiskunde 
en Goethe in het Sorbisch. 
Maar de stemming is niet goed. Het 
aantal leerlingen loopt terug, de subsidies 

worden afgeknepen en de verschillende 
instellingen vechten voor eigen belangen 
en medewerkers. De Bondsrepubliek 
heeft bovendien onenigheid met de lan
der Brandenburg en Saksen over het 
betalen van de Sorbische instellingen. Het 
lijkt op verdeel en heers, maar de Sorben 
beginnen heel langzaam en voorzichtig 
kwaad te worden. „We laten ons niet meer 

tegen elkaar uitspelen", zegt directrice 
Ludmilla Budarjowa van de Sorbische 

kinderen hoeven geen Sorbisch te leren, 
en doen dat ook meestal niet. „In de 

DDR-tijd leefden Sorben en Duitsers ei

genlijk vooral naast elkaar, niet met el

kaar", vertelt de Sorbische arts Kaulfürst. 
„De Sorbische voorzieningen hadden 

nooit consequenties voor de Duitstali-

gen." 

Met het Sorbisch laten de Duitstaligen 
ook een unieke mogelijkheid lopen om 

•gemakkelijk andere Slavische talen te 

Sorben 
assimileren zich 
naar ondergang 

uitgeverij Domowina. „We willen geen 

Pfennig meer inleveren. Desnoods gaan 

we de barrikaden op." 

STASI-MEDEWERKER 

Op politieke aswoensdag - een typisch 
Duitse traditie - werd ze ondersteund 
door de Saksische Cultuurminister Hans-
Joachim Meyer, die bovendien de zorg 
voor de Sorben ook een verantwoor
delijkheid voor de Duitsers noemde. Het 
lijkt het minste wat een Saksische CDU-
minister terug kan doen voor een be
volkingsgroep die in grote meerderheid 
CDU stemt. In sommige gemeenten 
scoort de CDU zelfs dezelfde percentages 
als vroeger de communistische SED. De 
opvolger van de SED - de PDS - is echter 
de partij die het vaakst en het luidst 
aandacht vraagt voor Sorbische belangen, 
zozeer zelfs dat anderen Sorben en PDS 
met elkaar dreigen te identificeren. Het 
feit dat parlementslid Kozel er van wordt 
verdacht Stasi-medewerker geweest te 
zijn zorgt ervoor dat de Sorbische PDS- en 
CDU-politici in het geheel niet met elkaar 
samenwerken, zelfs niet als dat de Sor
bische belangen zou steunen. 
De Duitse meerderheid in de Lausitz lijkt 
het ondanks de oproep van de op veilige 
afstand wonende Cultuurminister Meyer, 
allemaal weinig te kunnen schelen. Zij 
spreken geen Sorbisch, hebben het - in 
grote meerderheid - niet gedaan en lijken 
vooral ook niet van plan om het te gaan 
doen. Ze hoeven ook geen Sorbisch te 
kennen, behalve als ze bij één van de 
Sorbische instellingen willen werken, en 
die nemen voorlopig niemand meer aan. 
Als Serbski Nowiny een primeur heeft, 
dan moet het de Duitstalige collega's van 
de Sachsische Zeitung daarop attenderen 
middels een Duitstalig persbericht, want 
anders ontgaat het hen. De tweetaligheid 
in de Lausitz is vooral Sorbische twee
taligheid, de Duitsers zijn - uitzonde
ringen daargelaten - eentalig Duits. Hun 

leren. Want de gemiddelde Obersorb 
spreekt redelijk Tsjechisch en verstaat al 
snel Russisch. Nedersorben verstaan 
Pools probleemloos. Het Sorbisch gym
nasium ziet hier nieuwe kansen en over
weegt om het internaat ook open te 
stellen voor jonge Tsjechen en Polen. 
Maar de kennis van Slavische talen wordt 
over het algemeen niet hoog gewaardeerd 
in Duitsland. Slavische landen zijn im
mers arm en primitief en Slaven die zaken 
willen doen leren wel Duits. De leraren 
Russisch uit de DDR-tijd zijn massaal 
omgeschoold en spreken nu Engels met 
een merkwaardig accent. 

RUSSISCHE STEUN 

Intellectuelen uit andere Slavische landen 
hebben tradtioneel warme belangstelling 
voor het Sorbisch. Onlangs bracht zelfs 
een hoge delegatie van de Russische am
bassade een bezoek aan Bautzen/Budy
sin. 

„Indien de Duitsers willen dat wij de 

Duitse minderheden in Rusland steunen -

en dat doen zij - zullen wij steun voor de 

Slavische minderheid in Duitsland eisen", 

vertellen de diplomaten onomwonden. 
En Ludmila Budarjowa is met alle egards 
ontvangen op de ambassaderesidentie. 
„Jullie hebben recht op steun", zegt de 
chef van de politieke afdeling als hij 
ontroerd Sorbische kleuters in kleder
dracht een liedje hoort zingen. Tijdens 
het eerstvolgende Mdnnergesprdch tussen 
Bondskanselier Köhl en president Jeltsin 
zal de Russische regeringsleider zeker de 
positie van „de Slavische minderheid" in 
Duitsland aan de orde stellen, verzekert 
de diplomaat die het gesprek voorbe
reidt. 

SORBISCH DOEL 

Ver van Bautzen/Budysin, tegen de Poolse 
grens bij Guben, ligt het dorp Horno. Het 
ligt er al zeven eeuwen in een zacht 
glooiend landschap van akkers en ein

deloze wouden. Goedverzorgde huizen 
omringen een eeuwenoude kerk. Maar de 
idylle wordt bedreigd door het alles-
vretende monster van de bruinkoolin
dustrie. Horno ligt bovenop de kolenlaag 
die de firma Laubag begin volgende eeuw 
bereikt. Het dorp moet daarom wijken in 
het belang van werkgelegenheid, voor
uitgang en energievoorziening, claimen 
Laubag en de Brandenburger regering. 
Horno was ook de aanleiding voor de 
mogelijk eerste Sorbische demonstratie 
ooit in Potsdam. Het zou het eerste dorp 
worden dat sinds de Duitse hereniging 
voor de bruinkoolindustrie wordt ge
sloopt. Andere, mogelijk ook, bedreigde 
dorpen volgen de slepende strijd op de 
voet. 

In het 

overwegend 

katholieke 
Oberlausitz 
worden 

tradities, 

zoals deze 

paardenpaas-

processie, in 
ere gehouden. 

De vergunning tot het wegbaggeren van 
het dorp is door de rechtbank geschorst. 
Het feit dat de plek in het Sorbische taai
en cultuurgebied ligt, was daarbij een 

belangrijk argument. De strijd om Horno 
splijt ook families: veel Laubag-werk
nemers zijn Sorben, de inwoners van 
Horno zijn Sorben. Alles wegbaggeren tot 
aan de dorpsgrens van Horno zou een 
mogelijk compromis kunnen zijn. Maar 
Laubag wil doorbaggeren tot 2018 en dan 
ligt Horno in de weg. De burgemeester 
van Horno wil van geen opgeven weten 
en laat demonstratief zijn huis opknap
pen. Op zijn hek staat: Horno blijft! 

Onno F. Falkena 

Tweetalige 
wegwijzer 
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