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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

yjn bij de aanvang van de 
onderhandelingen over de 
politiehervorming drong de VU aan 

op een oplossing voor het probleem Brussel. 
Daarover had de regering geen voorstel. 
Zeker in de hoofdstad is bovenlokale 
samenwerking tussen de politiediensten 
nochtans van prioritair belang. Bovendien is 
het niet meer dan vanzelfsprekend dat Brussel 
zich inschakelt in een plan dat voor het 
gehele land van toepassing is. 

Verleden week vrijdag stelde de VU 
voor om één Brusselse Inter Politie Zone 
(IPZ) op te richten. Premier Dehaene had 
oren naar het voorstel, maar toen de kat op 
de koord kwam weigerden PRL en FDF 
daarover te praten. Een norse Dehaene 
besloot dat de Brusselse politiekorpsen dan 
maar zonder geldelijke steun van de federale 
regering moesten werken. 

De dreiging had effect. In die zin dat de 
dag daarop de Brusselse burgemeester 
Fran(ois-Xavier De Donnea (PRL) en de 
Brusselse minister-president Charles Picqué 
(PS) met een eigen plan kwamen opzetten. De 
beide excellenties wilden niet weten van een 
samenvoeging van lokale politie en 
rijkswacht, ze opteerden voor 19 
gemeentelijke aparte politiekorpsen, ze 
stelden voor te kunnen beschikken over de 
federale rijkswacht en wilden daar zelf, 
zonder de inbreng van de democratische 
instellingen en dus van de Vlamingen 
controle over uitoefenen. Dat was voor de 
VU, net als voor de andere Vlaamse partijen 

en de PSC onaanvaardbaar. Daarop liep het 
overleg vast. 

De negentien Brusselse burgemeesters 
willen kost wat kost hun reeds geslonken 
macht behouden. Het politie-apparaat is voor 
hen een laatste tuin waarin ze naar eigen 
goeddunken kunnen spelen. Bovendien zien 
de burgemeesters én PRL-FDF in één 
hoofdstedelijke politiedienst de 
voorafbeelding van de samenvoeging van de 
negentien Brusselse gemeenten. Dat zou een 
toenemende inbreng van de Vlamingen 
leiden. 

Op het speciaal VU-congres stuitte de 
houding van de Franstalige Brusselaars op 
heel wat kritiek. De Vlaamse Brusselaars, 
zoals Bert Anciaux het uitdrukte, vragen zich 
af waarom één miljoen mensen worden 
gegijzeld door de pretentie van 19 koppige en 
brutale burgemeesters. De kritiek is terecht. 
Toch hebben de burgemeesters ook zichzelf 
gegijzeld. Ze krijgen geen geld van de 
federale regering om hun politietaken naar 
behoren uit te oefenen. De federale overheid 
zal de rijkswacht aldaar controleren. De VU 
roept bovendien de minister van 
Binnenlandse Zaken op om desnoods één 
Brusselse IPZ op te leggen. Overigens hebben 
de Brusselse burgemeesters en PRL-FDF 
ongewild en op langere termijn de 
samenvoeging van de negentien gemeenten 
op de agenda geplaatst. Op die manier zijn de 
Vlamingen geen vragende partij meer. Dat is 
een strategisch niet onbelangrijk voordeel. 

(evdc) 
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Eenjaar Kabila. 

Zaterdag Randdag. 

Over Frans Van Cauwelaert. 

Lente in de kunst! 
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N u zaterdag, 30 mei, komen VU-leden 
samen In Beersel, een gemeente van 

de Vlaamse Rand. Vla een mengeling van 
ernst en ontspanning wil de partij haar 
leden In contact brengen met de pro
blematiek van een Vlaamse gemeente, ge
kneld tussen Brussel en Wallonië. Nee, 
geen gemeente van de zes faciliteiten
gemeenten. 
Beersel, met zijn 4 deelgemeenten, toont 
een typisch beeld van de zuidkant van 
Brussel. Lot, dat aan St.-Pieters-Leeuw en 
Drogenbos grenst Is een verouderd in
dustriegebied, tera/ljl de andere deelge
meenten (Alsemberg, Huizingen en 
Dworp) pareltjes van landelijkheid zijn. Wij 
wijzen op deze verscheidenheid omdat zij 
mee aan de basis ligt van de sociaal-cul
turele problematiek van dit stuk Vlaams-
Brabant. 
Door tal van bedrijven en bedrijfjes breidde 
de hoofdstad zich uit en nam ze bezit van 
het Zennebekken, waarin het kanaal van 
Brussel naar Charleroi een grote rol 
speelde. Het bezorgde niet alleen de Bo-
hnage een vaartweg naar Antwerpen, maar 
gaf een hele regio een andere bestem
ming Tel daarbij de vele treinverbindingen, 
recent aangedikt met de HST-lijn, en de 
autostrade naar Parijs en je hebt een in
dustriële wirwar aangevuld met kernen van 
bescheiden huisvesting, zelden fatsoenlijk 
ingeplant. Delen van wat nogal graag als 
het Breugelreservaat wordt omschreven. 

geven op sommige plaatsen een troos
teloze indruk De industrialisering bracht 
ook verfransing van deze oorspronkelijke 
boerendorpen mee. In het noorden door 
een proletariaat dat aansloot bij het van 
oudsher rumoerige Kuregem, in het zuiden 
vanuit de roomtaartvllla's in het groen. 
Daartussen hielden de oorspronkelijke be
woners zichzelf overeind en zorgden er
voor dat hun dorpen voldoende charme 

Groen en 
Vlaams! 

bleven behouden. Aan natuurbescher
ming doen in de Rand rond Brussel is ook 
aan identiteitsbescherming doen! 
Hetzelfde plaatje zien we in andere ge
meenten op de rand van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest: Zaventem, Mache-
len. Vilvoorde, Zellik, Dilbeek, Meise, 
Zuun... En achter Beersel, mee met het 
kanaal naar Charleroi, het stadje Halle met 
zijn taalgrensdeelgemeente Lembeek waar 
de verfransingsdruk tastbaar toeneemt. 
Met deze Randdag wil de Volksunie de 
Vlaamse regehng een steuntje geven voor 
haar politiek in de Zes, dat is een. Ten 

tweede wil zij de l=ranstallgen duidelijk 
maken dat het Vlaams karakter van de 
Rand, tot in zijn verste wijken, niet ter 
discussie staat. Ten derde wil zij aantonen 
dat de Vlaamse zorgen ook moeten gaan 
naar élle gemeenten die aan Brussel gren
zen. De 6 mét faciliteiten -i- 11 Vlaamse 
gemeenten die in de gevarenzone liggen. 
En dan zijn er nog een handvol gemeenten 
in het arrondissement Leuven waar de 
verfransing toeneemt. 
Tenslotte moet de l=ranstaligen duidelijk 
gemaakt worden dat ze hun oude droom 
om Brussel uit te breiden mogen opber
gen Zij zullen rond deze piste echter eeu
wig blijven mobiliseren en wetend dat uit
breiding met meer mogelijk is, zullen ze 
andere paden bewandelen. Via sluipwegen 
willen ze de rondzendbneven van de 
Vlaamse regering negeren, vervolgens nie
tig laten verklaren door de Raad van State 
of door het debat op het federale niveau te 
brengen. Lukt ze dat met, dan zullen ze 
pogen om de Franstaligen in Vlaanderen te 
laten erkennen als een . ,,verdrukte min
derheid" . 

Het is juist dat een deelstaat die over eigen 
instellingen en eigen bevoegdheden be
schikt een eigen dynamiek ontwikkelt In
zake het ongeschonden houden van het 
territonum, een van de basisprincipes van 
de federale staatsstructuur, is voor de 
Vlaamse regering een uiterst belangrijke rol 
weggelegd. Dat zij zich van deze taak be

wust is, mag blijken uit de initiatieven die zij 
reeds nam. Ook de provincie Vlaams-Bra-
bant ontwikkelt een Rand-beleid. De ncht-
lljn aangaande het beperkend en uitdo
vend karakter van de faciliteiten, werd 
eerst door de provincie genomen en later 
terecht door de Vlaamse regering over
genomen. Alhoewel deze maatregel het 
meest tot de verbeelding spreekt, zullen 
nog vele stappen nodig zijn om de Frans
en anderstaligen ervan te overtuigen dat 
integratie de beste manier is om echt 
welkom te zijn in Vlaanderen 
Groen en Vlaams! Nooit heeft een slogan 
zo eenvoudig en toch zojuist het probleem 
van de Vlaamse Rand verwoord De re
medies zullen dan ook in die nchting moe
ten gaan. Sociale en en cultuurprojecten 
om arbeid, wonen en natuurbescherming 
met elkaar te verzoenen Zo'n politiek 
vraagt met alleen kennis van het terrein, 
maar ook grote investeringen De Vlaamse 
overheid moet echter beseffen dat met de 
vrijwaring van de Vlaamse gordel rond 
Brussel veel meer gemoeid is dan het 
indijken van de verfransing in tien of vijf
tien van haar gemeenten Het gaat om een 
hele provincie en, in het vooruitzicht dat 
Brussel als hoofdstad van Europa steeds 
zwaarder op het ommeland zal drukken, 
uiteindelijk om heel Vlaanderen' 
Vandaar onze onvoorwaardelijke keuze 
voor de kant van de Rand' 

Maurlts van Liedekerke 



Vlaanderen betaalt 
Laurent loon 
Johan Sauwens maakt zijn beklag over het 
feit dat de Vlaamse regering jaarlijks 6 
miljoen opzij legt om KINT, het 
'Koninklijk Instituut voor het Duurzame 
Beheer van Natuurlijke Rijkdommen en de 
Bevordering van Schone Technologie', te 
sponsoren. Onder de KINT-bestuursleden 
bevinden zich kabinetsleden van de 
Vlaamse ministers Van den Brande en 

Kelchtermans. De KINT-voorzitter is prins 
Laurent. Sauwens betwist de toegevoegde 
waarde van het instituut en meent dat het 
enkel is opgericht om te zorgen voor een 
'royaal inkomen en een logistiek kader' 
voor de prins. „Bovendien wordt uit het 
oog verloren dat de deelstaten de volle 
bevoegdheid hebben inzake milieu en 
natuur" besluit hij. 

Voor de fans 
„Of ik geen spijt heb dat il< maar Vlaming ben'? Neen. Als ik 
Bruce Springsteen 'Born in the USA' hoor zingen, heb ik 
'Omdat ik Vlaming ben'. Ik ben blij dat ik voor een Vlaamse 
carrière heb gekozen. De fans zijn daar supereerlijk in. Toen 
Ik twee jaar geleden het Europa-album maakte en daar een 
medley van bracht op scène, waar ik trouwens nogal fier 
op was, kwamen de fans langs me zeggen dat ze die liedjes 
niet zo graag hoorden. Ze begrepen die vreemde talen 
niet. Ze konden niet voldoende meeleven." 
Wil! Tura, 40 jaar op de planken, in Het Laatste Nieuws M^n 
20meM998. 

D O O R D E W E E K S 

De luchthaven van het Franse 
RIJsel zal alle aanduidingen in haar 
gebouwen voortaan ook in het Ne
derlands doen. Rijsel kiest voorts ook 
consequent voor het Duits en het 
Frans. Rijsel ligt op amper 100 km. van 
Brussel. 

"^ De 'vliegende' kunstenaar Pa-
nomarenko krijgt de Cultuurprijs voor 
beeldende kunst van de Vlaamse ge
meenschap. 

"" De ombudsman van de 
Vlaamse gemeenschap. Jan Goorden, 
zal een examen moeten afleggen om 
zijn job te behouden. De dienst wordt 
overgeheveld van de uitvoerende naar 
de wetgevende macht. Goorden zou 
hier als typevoorbeeld kunnen dienen 
om meteen maar het hele examen
systeem te herzien, want soortgelijke 
gevallen zijn schering en inslag in de 
(Vlaamse) administratie. 

^ Het Vlaams strandwater be
hoort tot de gezondste in Europa. 

"^ De Vlaamse gewestplannen 
zijn voortaan ook te raadplegen via CD-
rom en op internet. 

"" Om van buiten te leren ingeval 
van burenbezoek: 'Chant des Wallons', i 
het nieuwe Waalse volkslied. 

Na het schandaal met de eigen 
veiligheidsdienst blijkt dat de MIVB in 
de jaren '80 ook nog eens geconfron
teerd werd met een grootschalige 
fraude met rittenkaarten. De feiten 
zijn inmiddels verjaard. 

De procedure ter bescherming 
van de voormalige mijnterreinen van 
Waterschei is ingezet. Daarmee lijkt het 
Fenix-project nu wel definitief van de 
baan. 

f°* Eén op drie Nederlanders heeft 
last van burenlawaal. 

R* Het gebruik van de erectiepil 
heeft een zestal in de VS het leven 
gekost. Het immens populaire middel 
kan niet zomaar gecombineerd wor
den met andere medicijnen. 

• De gouden palm van het jaar
lijkse filmfestival van Cannes werd ge
wonnen door de Griekse cineast An-
gelopoulos voor zijn film 'De eeuwig
heid en een dag'. 

EVENWICHT 
Op de Algemene Vergadering (AV) van 
het IJzerbedevaartcomité van 21 februari 
1998 werden - met een zeer nipte meer
derheid (slechts één stem op overschot) -
negen gewezen comitéleden, waaronder 
een aantal van de Groep van Gent (GvG), 
van het IJzerbedevaardersforum en één 
iemand van de Werkgroep Radicalisering 

(WR), terug in het Comité opgenomen. 
Zaterdag 16 mei vond de eerste Al
gemene Vergadering (AV) in aanwezig
heid van deze comitéleden plaats. 
Er werd uitgekeken naar de houding van 
de nieuwe comitéleden. Zouden ze zich 
loyaal opstellen of de confrontatie aan
gaan? Zouden ze erin slagen het precaire 
evenwicht tussen de eerder conservatieve 
en radicale vleugel en de progressievere 
of meer gematigde vleugel te verbreken? 
Door de opname van de negen leden was 
de conservatievere vleugel versterkt. Die
zelfde stroming stuurt aan op een ver
regaande verzoening met alle geledingen, 
ook de meest radicale, van de niet-par-
tijpolitieke Vlaamse beweging. Alleszins 
heeft de top van het Comité een poging 
ondernomen om een 'evenwichtige' ver
houding binnen de AV te verkrijgen. Zo 
werden op zaterdag 16 mei tijdens een 
voorafgaande AV, waar de nieuwe reeds 
toegetreden leden niet aanwezig waren, 
nog eens drie nieuwe vertegenwoordigers 
verkozen. Voortaan maken ook Julien 

Borremans, Ivo Mechels en Katrien Ter-

monia deel uit van de AV van het Comité. 
Daartoe werd het intern huishoudelijk 
reglement gewijzigd, want de AV telt nu 
55 in de plaats van 50 leden. Borremans is 
leraar, lid van de regiecommissie van het 
Comité, provinciaal voorzitter van WB-
Oost-Vlaanderen en stimulerende kracht 
achter de radicale, maar progressieve 
groep V//JKAF. IVO Mechels is jurist en 
tewerkgesteld bij de consumentenorga
nisatie Test Aankoop, hij is lid van de 

commissie Communicatie van het Co
mité. Katrien Termonia is juriste, actief 
binnen de migrantencommissie van de 
Nederlandstalige Vrouwenraad en binnen 
de Beroepsgroep Juristen van Amnesty 

International Vlaanderen. 

VERZOENING? 
Tijdens de, zeg maar, eerste vergadering 
van de AV van het Comité werd ge
debatteerd over de brief van Jan Jambon 

van het IJzerbedevaardersforum. Hij had 
een brief naar enkele Comitéleden ge
stuurd, met daarin de vraag om verdere 
verzoeningsgesprekken aan te gaan. Jam
bon beschouwt de opname van de ge
wezen comitéleden als een te minieme 
stap om verzoening te bereiken. Hij wil 
dat gesprekken worden gevoerd met zijn 
organisatie, bestaande uit ongeveer 4.500 
leden, die allen eertijds tegen het Comité 
fulmineerden. 

Jambon stelt inhoudelijke en strategische 
eisen. Inhoudelijk stuurt hij aan op het 
behoud van de oorspronkelijke front
termen en de opname van de leuze AW-
W K in het logo. Voor hem moet het 
Comité niet enkel het woord soeverei
niteit, maar ook onafhankelijkheid in de 
mond nemen. Het zijn pietluttige grieven 
die andere beweegredenen verbergen. 
Eén ervan steekt Jambon niet onder stoe
len of banken: „Alle segmenten van de 

Vlaamse Beweging zijn welkom op de 

bedevaart; binnen de pijlers van het tes

tament standpunten of daden van partijen 

goedkeuren of afvallen, niet de partijen 

zelf." Het Comité moet aldus nalaten om 
een partij als het Vlaams Blok uit te 
sluiten. Een andere beweegreden van 
Jambon draait om de macht, het ver
overen van de meerderheid. Zo eist hij 
dat niet negen, zoals nu, maar 20 mensen 
komende uit Forum, Groep van Gent en 
Werkgroep Radicalisering tot het Comité 
toetreden. 

2'-

Tijdens de jongste en tweede vergadering 
van het Comité stelden Michiel Deback-

ere en Guido Moons voor om daarover 
met het Forum gemandateerde gesprek
ken te voeren. Beiden blijven, via ver
gaderingen, verdere en intense contacten 
met het Forum onderhouden. De AV van 
het Comité heeft weifelend gereageerd. 
Er werd niet ja en niet nee geantwoord. 
Het heikele probleem werd onder de mat 
geschoven. Kwestie van de eerste sa
menkomst met de gewezen dissidenten, 
die naar verluidt hoffelijk verliep, niet al 
te bruusk te verstoren. Een beslissing zal 
hoe dan ook moeten worden genomen. 
Er rest nog één AV voor de komende 
bedevaart. 

lerlanü-.hoop doet lever). 

TIJDINGEN WINT PRIJS 
Tijdens de vergadermg van 16 mei |1. van 
het bestuur van het Algmeen-Nederlands-

Verbond (ANV) werd besloten de ANV-
Visser-Neerlandiaprijs aan het Tijdschrift 

Wetenschappelijke Tijdingen toe te ken
nen. Dat werd aan prof.dr. Frans-Jos 

Verdoodt, de redactiesecretaris van het 
gelauwerde tijdschrift meegedeeld. 
De culturele prijs bestaat uit een oor
konde en een bedrag van 300.000 fr. Het 
ANV: „Oorspronkelijk opgezet om de 

Vlaamse Wetenschappelijke Congressen 

een orgaan te verstrekken en om de ver

nederlandsing van het hoger onderwijs en 

van de wetenschap in Vlaanderen te be

vorderen, heeft uw tijdschrift zich sedert 

1980 ten doel gesteld de geschiedenis van 

de Vlaamse beweging in de breedste zin 

van het woord op wetenschappelijke wijze 

te behandelen. Voor de inspanningen van 

de redactie om door middel van hoog

staande historiografische publicaties een 

tijdschrift van hoge kwaliteit te brengen, 

bestaat g^ote waardering." 

GEEN SCHORSING 
Zoals bekend dienden Franstaligen klacht 
in bij de Raad van State (RvS) tegen de 
rondzendbrieven van de Vlaamse rege
ring. Op vraag tot schorsing van de 
Franse gemeenschap, het Waals gewest en 
een inwoonster van Sint-Genesius-Rode, 
adviseerde auditeur-generaal Roelandt 

van de Raad van State niet tot schorsing 
van de brief over te gaan. Volgens de 
auditeur hebben de Franse gemeenschap 
en het Waals gewest geen belang bij de 
zaak. Overigens kan de inwoonster van 
de faciliteitengemeente, aldus de audi
teur, naar aanleiding van de brief geen 
moeilijk te herstellen nadeel inroepen. 
Het aantonen van het belang en het 
onherstelbaar nadeel zijn voorwaarden 
opdat de brief zou kunnen afgevoerd 
worden. 

Ook de gemeente Linkebeek en drie van 
haar inwoners dienden klacht in bij de 
Raad van State. De klacht werd door 

28 mei 1998 



waarde Heer 
Hoofareaacfeur. 
Vriend De Liedekerken, ik heb juist Dehaene de trap zien 
aflopen met in zijn gevolg de rest van de Octopus. Ons Ludwina, 
pienter op haar eigen manier, zei al direct: 'Ziedaar, de wolf en 
de zeven geitjes!' Waarde hoofdschrijvelaar van het allerhoogste 
schavotje: daar dampt mij de koekoek! Want dat gij moet blijven 
opletten met loodgieters die visboer worden dat hoef ik u zeker 
niet uit te leggen. 

Het moet trouwens ook u opgevallen zijn dat de zaken pas echt 
goed begonnen te lopen toen uwen 'Als-ik-hier-toch-voor-een-

tijdje-ben-kan-ik-hier-net-zo-goed-nuttig-werk-verrichten'-
voorzitter bij de activiteiten betrokken werd. Ge ziet zo dat die 
Vankrunkelaar enen bekwamen typ is. Zelfs de Rooie Rutten 
heeft mij dat, na vier tripels in 'De Meter', ooit in het oor 
gefluisterd. 

Ik heb u deze week trouwens groot nieuws te melden, vriend De 
Liedekerken. Met het oog op de volgende verkiezingen meld ik 
u het bestaan van 'De Gele Geeraerts Ombudsdienst', kortweg 
'GO!'. Spreekuren heb ik nog niet - 'De Meter' wil het zaaltje 
alleen aan het Kinderheil verhuren, maar voor wie geïn
teresseerd is in mijn diensten voorzie ik een 0900-nummer (18 
fr./min.). Na het beluisteren van Adams versie van 'De Vlaamse 

Leeuw' en één van Ludwina's keukengeheimen, mogen mensen 
hun vraag inspreken op een bandje. Bellers met een WIJ-
abonnement zullen bij voorrang geholpen worden. Ge zult zien, 
vriend De Liedekerken, ge moet geen goede slager zijn om te 
ondernemen! 

De Gele Geeraerts 

P.S.: Bij wijze van promotieactie voor de 'GO!' wil ik aan al de 
WIJ-lezers die in de loop der jaren een familielid verloren 
hebben mijn oprechte deelname overmaken. Lezers die in de 
toekomst met een sterfgeval geconfronteerd worden mogen een 
persoonlijke brief verwachten. 

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

auditeur/o/;a« Lust van de zevende Ne
derlandstalige kamer van de RvS be
handeld. In tegenstelling tot Roeland acht 
Lust de klachten van de Franstalige in
woners wel ontvankelijk. Ze kunnen met 
andere woorden een belang aantonen. 
Maar, zo adviseert de auditeur, er is geen 
sprake van een onherstelbaar nadeel, 
waardoor de rondzendbrieven niet ge
schorst kunnen worden. Lust merkt wel 
op dat de rondzendbrief van Vlaams 
minister van Binnenlandse Aangelegen
heden Leo Peeters (SP) het nakomen van 
reglementen inhoudt en daardoor de taal
wetgeving ingrijpend wijzigt. Vandaar dat 
de Vlaamse interpretatie van de faci
liteiten best bij decreet of wet zou ge
beuren. Voorts meent de auditeur dat de 
faciliteitengemeenten geen nadeel door 
de brieven kunnen ondervinden. Ander
zijds zouden de faciliteitengemeenten 
noch in rechte, noch in feite verplicht zijn 
zich naar de interpretatie in de rond
zendbrieven te voegen. In rechte omdat 
de gemeentelijke autonomie grondwet
telijk wordt gewaarborgd, in feite omdat 
het niet navolgen van de Vlaamse ad
ministratieve interpretatie van de faci
liteitenregeling ook geen ernstige en 
moeilijk te herstellen nadelen zou op
leveren. De Franstaligen zien in deze 
argumentatie het bewijs dat hun opwer
pingen juridisch steek houden, de Ne-
derlandstaligen niet. Minister Peeters 
houdt het hoofd koel. De rondzend
brieven werden niet geschorst, zijn aldus 
verder toepasbaar, punt uit. 

REFERENDA 
Vrijdag jl. heeft 71,2% van de kiezers van 
Noord-Ierland tijdens een referendum 
voor het vredesakkoord tussen pro-Britse 
unionisten en Ierse nationalisten ge
stemd. Ook in de Ierse Republiek werd 
een referendum georganiseerd. Daar 
moest de bevolking zich uitspreken over 
het schrappen van een artikel uit de 
grondwet. In dat door de unionisten 
gehekelde grondwetsartikel waren de ter
ritoriale aanspraken op Noord-Ierland 
geformuleerd. Meer dan 90% keurde de 
schrapping van het grondwetsartikel 
goed. 

Toch zijn nog niet alle problemen op
gelost. Er blijft tegenkanting bestaan te
gen het akkoord. Bij de Ierse natio
nalisten en hun radicale republikeinse 
vleugel, Sinn Fein en het IRA, is de 
tegenstand klein. Zij hopen dat de grens
overschrijdende A//-Jre/an(i-instellingen 
uiteindelijk zullen leiden tot een verenigd 
Ierland. Bovendien wordt in de tussen
fase komaf gemaakt met het bestuur 
vanuit Londen. Dat verving de protes
tantse Stormont-regeringen na Bloody 

Sunday. In de plaats komt een Noord-Iers 
bestuur waar alle partijen die het vre

desakkoord onderschreven, deel van zul
len uitmaken. 

Probleem blijft wel dat van het IRA geëist 
wordt nu te ontwapenen. Of ook het 
Britse leger en de sectair samengestelde 
Noord-Ierse politie moeten opstappen, 
blijft een open vraag. Bij de pro-Britse 
unionisten is het protest veel groter. Daar 
stellen die-hards zoals dominee Paisley dat 
binnen hun gemeenschap een meerder
heid zich tegen het vredesakkoord uit
sprak. Toch werden het akkoord en de 
referenda in de ganse wereld gunstig 
onthaald. In Baskenland eiste Herri Ba
tasuna via enkele betogingen zelfs ana
loge vredesonderhandelingen tussen Ma
drid en ETA. 

AIS 

'HuzarenstuKle' 
maar geen 

salade 
wordt... 

,6 VU ijvert reeds meer dan 40 jaar voor meer 
bestuurlijke autonomie. Jarenlang heeft de 

partij tegen de gangbare stroom Ingeroeid, Daar is de 
jongste tijd verandering in gel<omen. 

Over autonomie, 
democratie en handei. 

Ook andere bewegingen en politieke par
tijen in binnen- en buitenland verdedigen 
de autonomle-gedachte. Het staatkundig 
ideeëngoed van de VU heeft de wind in de 
zeilen en dat werkt aanstekelijk op andere 
politieke actoren. Meer en meer vindt de 
hoofdstroom van het economische den
ken aansluiting bij de idealen van de VU. 
Dit wordt op frappante wijze tot uiting 
gebracht In recent werk van topecono
men ais Alberto Alesina en Robert Barro, 
belden van de Harvard universiteit. 
Sinds het einde van WOU zijn 119 landen 
onafhankelijk geworden. Dat Is voorna
melijk te wijten aan de dekolonisatie en de 
Implosie van het planmatig georgani
seerde Oostblok. Vandaag telt de wereld 
87 landen met minder dan 5 miljoen 
Inwoners; 58 landen met minder dan 2,5 
miljoen Ingezetenen en zowaar 35 landen 
met minder Inwoners dan de stad Ant
werpen. Deze kleine landen zijn globaal 
genomen niet armer dan hun grotere 
buren. Alesina argumenteert dat de voor
delen van kleinschaligheid eerder toe
nemen, terwijl de nadelen van groot
schaligheid zich duidelijk manifesteren. 
We Illustreren deze stelling aan de hand 
van een misschien niet zo denkbeeldig 
gesprek tussen Alesina (A) en een lid van 
een unitaire denkgroep (B), 
B: Een grote economie slaagt er beter in 
externe schokken, die één bepaalde regio 
treffen en een andere niet, op te vangen 
vla een transfersysteem. K[)k naar de VS. 

Als de prijs van olie sterk daalt wordt de 
Texaanse economie disproportioneel ge
troffen. Geen nood echter, want andere 
deelstaten zuilen Texas financieel onder
steunen. 
A: Dat klinkt mooi. Maar alle economen 
zijn het er over eens dat die financiële 
ondersteuning slechts gewettigd Is als de 
negatieve schok van tijdelijke aard is. An
ders zijn die financiële transfers contra
productief. Dat zien v/e in heel wat Eu
ropese landen. De automatische geld
stromen tussen Noord en Zuid in Italië en 
België zijn de ondernemingszin en de 
economische gnDei niet ten goede ge
komen, ivieernog. de weivaartskioof is er 
de jongste twintig jaar nog toegenomen. 
Het klinkt paradoxaal, maar zonder die 
overmatige en ondoorzichtige solidariteit 
had er een automatische inhaalbeweging 
plaatsgevonden. 
B: Een groot land kent geen interne han
delsbarrières of verschillende productnor
men. Daardoor kunnen de nationale on
dernemingen hun producten gemakkelijk 
afzetten. Er ontstaan schaaleconomleèn: 
door de grote afzet daalt de kost per 
eenheld-product. Dit komt de compe
titiviteit van de nationale ondernemingen 
ten goede. 
A: Dat klopt slechts gedeeltelijk. Ook de 
afzetmogelijkheden van ondernemingen 
in kleinere landen namen de jongste de
cennia gevoelig toe. Door de toene
mende vrijmaking van de wereldhandel 

vormen landsgrenzen steeds minder een 
hinderpaal voor de realisatie van schaal
economleèn. Vooral de kleinere landen en 
regio's hebben hier sterk gebruik van 
gemaakt. 

B: Maar in een groot land worden de 
kosten van publieke goederen, zoals 
landsverdediging, over veel meer burgers 
verdeeld. Daardoor zijn de inwoners 
goedkoper af dan hun buren in kleinere 
landen. 
A. Dat lijkt maar zo. Collega Barro toonde 
aan dat de defensie-uitgaven per capita 
ruwweg dezelfde zijn. Vergeet immers 
niet dat grotere landen ook meer grenzen 
te verdedigen hebben. Bovendien is de 
afstand tussen de overheid en de burgers 
in die landen veel te groot, waardoor 
verantwoording t.a.v. de burgers tekort 
schiet. Ais verschillende volkeren samen
leven stelt zich ook een herkenbaarheids-
probieem. 
In de vorige eeuw heerste de opvatting 
dat België economisch onleefbaar was, 
want te klein. Vandaag blijken deze stel
lingen ongegrond- België behoort, uit
sluitend dankzij de economische pres
taties van Vlaanderen, tot de 10 rijkste 
landen ter wereld en van dit tiental kent 
het na de VS en Japan het meeste In
woners! 
Op overtuigende wijze tonen Barro en 
Alesina aan dat democratische hervor
mingen gepaard gaan met een substan
tiële toename van de autonomie voor 
deelstaten of regio's. Om hun welvaart te 
garanderen zullen de nieuwe landen zich 
echter open moeten opstellen. Als politiek 
in Vlaanderen om inhoud of goede Ideeën 
draalt, wordt hier best rekening mee ge
houden. 

Karl coiiaerts 
<=» Alberto Alesina (1997). on the 

Number anti Sli» of Nations, Quar
terly Journal of Economies. Barro. 
Robert (1996) Getting it Right: 
Markets ana Choices In a nee So-
clety. 
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T ijdens een bijzonder VU-partijcongres, maandag 
jL, keurden zo'n 130 VU-kaderleden het 

resultaat van de Octopus-onderhandelingen goed. 
Omwille van het probleem Brussel stemde één 
iemand tegen, tien kaderleden onthielden zich. 

#- WETSTRAAT • 

Geert 

Bourgeois 
stelde de 

kroon op het 

werk voor. 

Eerst VU-kamerlid Geert Bourgeois, na
dien de spitsvondige Justitiekenner Frans 

Boert, die de onderhandelaars na het 
congres kwam feUciteren, beklemtoon
den dat de VU als enige partij en sinds 
jaren de depolitisering van Justitie heeft 
nagestreefd. Maandag jl., stelde Geert 
Bourgeois de kroon op het werk voor. Zo 
zal de op te richten Hoge Raad voor 

Justitie garant staan voor gedepoliti
seerde benoemingen en bevorderingen 
binnen de magistratuur. Overigens staat 
de quasi-onafhankelijk samengestelde 
Hoge Raad - de senaat blijft, ondanks 
protest van de VU, maximum zes ex
ternen voordragen - ook in voor de 
externe controle op gerechtelijke instel
lingen. Bourgeois beklemtoonde dat dit 
geenszins inhoudt dat de onafhankelijk
heid van de derde rechterlijke macht 
wordt aangetast. Wie recht spreekt, is 

voor het leven benoemd, de Hoge Raad 
spreekt zich nimmer over de inhoud van 
een vonnis uit. 

TWEELEDIG 

Op blijvend aandringen van de VU - én 
alleen de VU, zo benadrukte Bourgeois -
wordt de Hoge Raad opgesplitst in een 
Nederlandstalig en Franstalig college, elk 
bestaande uit 22 leden en paritair sa
mengesteld uit magistraten en niet-ma-
gistraten. Elk ten aanzien van hun taal
gebied, buigen de colleges zich over de 
benoemingen, bevorderingen en externe 
controle. 

Geert Bourgeois: ,Jn navolging van dit 

confederaal principe heeft de VU zeer 

brekend. Op termijn zal Justitie auto

matisch gesplitst worden. Vergeten we niet 

dat zowel in Vlaanderen als Wallonië 

steeds meer magistraten eentalig zijn." 

Loones bekwam dat belangrijke punten 
uit het VU-programma werden aanvaard: 
de oprichting van een federaal parket, 
eertijds aangevraagd door hormonenbe
strijder Jaak Vandemeulebroucke, en van 
een anti-corruptiedienst, een betere 
slachtofferzorg, het voorkomen van vrij
spraak op basis van louter vormverzui-
men, de aanzet tot één enkele rechts
macht. 

VUJO-voorzitter Kristin De Winter: 
„Het is belangrijk dat de VU zich op deze 

derde pijler van de Justitiehervorming 

Akkoord voor Octopus 
tegen de zin van de PS in, ook bekomen dat 

per gemeenschap een magistratenschool 

wordt opgericht. De gemeenschappen 

staan autonoom in voor de werking er

van." 

De VU maakt zich sterk dat deze ver
worvenheden een belangrijke stap naar 
de defederalisering van Justitie inhou
den. 

Jan Loones: „De tweeledige organisatie 

van de Hoge Raad voor Justitie is baan-

Actualiteitsresolutie 
Het bijzonder partijcongres van de VU spreekt 
zich positief uit over het resultaat van de Oc
topus-onderhandelingen. 
Na de ontsnapping van Dutroux heeft de VU het 
initiatief genomen om de oppositiepartijen 
rond de tafel te l<rijgen over een voorstel inzake 
politie- en Justitiehervorming. De VU was er 
immers van overtuigd dat zij haar politieke 
verantwoordelijkheid moest opnemen. De on
middellijke intentie van de meerderheidspar
tijen om de uitgestoken oppositiehand aan te 
nemen, werd door de VU ervaren als een be
langrijk signaal om nu eindelijk, na twee jaar ter 
plaatse trappelen, ernstige en nodige hervor
mingen door te voeren. 
De bevolking heeft nu recht op een efficiënt 
veiligheidsbeleid en een doordachte rechtsbe
deling met een onafhankelijk hoogstaand rech
terlijk korps. De vu is geen voorstander van een 
verrotingsstrategie. Daar hebben de mensen 
geen boodschap aan. In deze context be
schouwt de VU de onderhandelingen als ge
slaagd. De VU ervaarde deze onderhandelingen 
als een noodscenario in het belang van de 
bevolking. Wat nu gerealiseerd is, kon niet in het 
parlement omdat juist de meerderheidsfracties 
verdeeld waren over de conclusies van de com-
missie-Dutroux. Bijgevolg moet de positieve be
oordeling niet gezien worden als een vertrou-
wensmotie in de regering-Dehaene. Integen
deel, de oppositiepartijen hebben de funda
menten gelegd om tot dit resultaat te komen. 
De inbreng van de VU-onderhandelaars was niet 
gering. Zowel wat betreft de tweeledigheid van 
de Hoge Raad voor Justitie, de doorbraak inzake 
depolitisering van benoemingen en bevorde
ringen, de aanzet tot de politiehervorming op 

basis van het Commissierapport-Dutroux, als de 
voorstellen m.b.t. Justitie zoals de Vlaamse ma
gistratenschool, de aandacht voor slachtoffer
zorg, de anti-corruptiedienst, de aanpak van het 
formalisme, enz., zijn elementen waar de VU op 
gewogen heeft mét haar ideeën. 
Voor de VU moeten de 19 Brusselse gemeenten 
zich inschakelen in de principes van de on
derhandelde politiehervorming. De VU heeft dit 
uitdrukkelijk aangekaart tijdens de Octopus-on
derhandelingen. Er was echter geen meerder
heid om één IPZ op te leggen. Voor de VU kon het 
dan ook niet dat de Brusselse gemeenten be
roep kunnen doen op de federale toelage voor 
de lokale politie. 
De VU wil dat de minister van Binnenlandse 
Zaken een initiatief neemt en de onderhan
delingen over een iPZ-structuur in Brussel op
start. Indien dit niet lukt moet de IPZ in Brussel 
opgelegd worden. Het status-quo in Brussel is 
volledig de verantwoordelijkheid van de Brus
selse burgemeesters die op geen enkele manier 
een inspanning willen leveren voor de veiligheid 
van de Brusselse inwoners. Blijkbaar vinden deze 
burgemeesters de macht belangrijker dan de 
efficiëntie van de politiehervorming. 
De VU wil meteen ook waarschuwen dat voor 
haar deze hervormingen zo snel als mogelijk 
moeten uitgevoerd worden. Een strikte timing 
rond de uitvoering is essentieel. Met de uit
voering van dit akkoord is een historische stap 
gezet die ten goede komt aan de totale be
volking. En dat is de essentie. Daarom zal de VU 
het Octopus-akkoord ondersteunen, met res
pect voor het parlementaire debat hierom
trent. 

Vlamingen niet meer op te draaien voor de 

tekortkommgen van de Waalse gemeen

ten. 

DANK 

profileert. Wij hebben steeds beklemtoond 

dat verdere democratisering en het con-

federale gedachtegoed samengaan." 

POLITIE 

,^iemand kon ontkennen dat in dit land 

een ware politie-oorlog werd gevoerd.", 

zo begon VU-kamerlid Karel Van Hoor-

ebeke zijn uiteenzetting over de poli
tiehervorming. „Eerst liet de regering na 

daaraan iets te doen, nadien stelde Vande 

Lanotte een plan op geheel in tegenstrijd 

met de aanbevelingen van de commissie-

Dutroux. Vandaag ligt een ander dan het 

regeringsplan op tafel." 

Met het huidige politieplan houdt de 
rijkswacht in feite op te bestaan. Door de 
samenvoeging met de politiediensten zo
wel op lokaal als federaal niveau wordt de 
werkbaarheid van het politie-apparaat 
gewaarborgd. Belangrijk daarbij is dat het 
lokale niveau wordt versterkt en dat alle 
nodige maatregelen zijn getroffen opdat 
op termijn de politie probleemloos naar 
de gewesten kan worden overgeheveld. 
Temeer, daar er geen hiërarchische band 
meer bestaat tussen het federale en lokale 
niveau. 

Karel Van Hoorebeke: „De VU zorgde er 

bovendien voor dat er een speciale par

lementaire politiecommissie zal worden 

opgericht die zich met de controle op de 

politiediensten zal bezighouden. De ge

meenteraden kunnen controle uitoefenen 

op het veiligheidsplan. Vergeten we bo

vendien niet dat de VU een aantal scheef

trekkingen heeft rechtgezet. Zo lieten som

mige, niet alle, Waalse gemeenten na om 

een behoorlijke politiedienst op touw te 

zetten. Zonder geldelijke inspanningen te 

moeten leveren, deden ze beroep op de 

rijkswacht . Voortaan moeten alle ge

meenten de opgestelde normen qua taken 

en dienstverlening nakomen. Doen ze dat 

niet, dan krijgen ze geen geld meer van de 

federale regering. Daardoor hoeven de 

Onder fel applaus dankte waarnemend 
voorzitter Fatrik Vankrunkelsven de on
derhandelaars Geert Bourgeois, Karel 
Van Hoorebeke, Jan Loones en Pons 
Borginon voor hun inbreng en deskundig 
advies. Van Krunkelsven bleef daarmee 
bescheiden over zijn eigen inbreng. 
Vriend en tegenstander erkenden noch
tans dat hij zijn onderhandelingstaak 
meer dan behoorlijk had opgenomen. De 
contacten met oppositie en meerderheid 
openen perspectieven voor de toekomst. 
Het VU-kader voelde zich opgelucht, 
gerespecteerd en dankte op haar beurt 
Vankrunkelsven met langdurig handge
klap. 

Karel Van Hoorebeke won op punten 
van de PRL 

Patrik Vankrunkelsven „Hoe men het 

achteraf ook uitlegt, de vorige ministers 

van Justitie en Binnenlandse Zaken had

den gefaald. Na de ontsnapping van Du

troux stuurde de VLD aan op de non-

oplossing. Wij hebben het initiatief tot 

vorming van een oppositiefront genomen. 

Wij hebben het klassieke politieke spel van 

meerderheid tegen minderheid doorbro

ken. We ondernamen drie tot vier po

gingen om Agalev bij het front te doen 

aansluiten. Ze wilden wel, maar mochten 

niet van Ecolo. Zoals Bert al meerdere 

malen heeft beklemtoond: niet het ver

krijgen van macht, dan wel van invloed is 

belangrijk. Welnu, alle prioriteiten van 

ons programma werden in de hervorming 

opgenomen. Natuurlijk blijft de defede

ralisering van politie en Justitie belangrijk. 

Maar, we wilden de kans niet laten liggen 

om reeds vandaag bij te sturen. Ook dat is 

in het belang van de Vlaamse gemeen

schap." 

(evdc) 
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Het is niet aan ons ora het politieke beleid 
in Congo - het vroegere Zaïre - bepalen. 
De Congolezen moeten zelf hun land 
leiden. Daarvoor ontbreekt het hen niet 
aan bekwame mensen. Machtswelluste
lingen echter verhinderen dat de be
volking haar leiders kan kiezen. 

„CRAVATTE" 
Toen in 1964 de gewapende opstand 
ontaardde in moordpartijen waarin dui
zenden burgers het leven lieten, begrepen 
de Congolezen dat - in om het even welke 
oorlog - onschuldigen het slachtoffer 
worden. Zoiets mocht nooit meer ge
beuren. Wie tijdens het Mobutu-regime 
tussen de mensen heeft vertoefd, weet dat 
extremisten onvoldoende vat hadden op 
de bevolking om haar tot gewapend ver
zet aan te porren. De Congolezen bleven 
de geschiedenis van de eerste helft der 
zestiger jaren zeer indachtig... 
Maar, het protest tegen het Mobutu-
regime nam toe. Sommigen moesten het 
met de dood bekopen. Toch bleef het 
protest stijgen. Mobutu Sese Seko had 
beter resultaat met om te kopen dan met 
doden. Maar hij kon ze niet allemaal 
omkopen en hij kon ze niet allemaal doen 
verdwijnen. Sommige kerkleiders waren 
niet bevreesd het corrupte regime aan te 
klagen. Mobutu verloor meer en meer 
zijn geloofwaardigheid. In 1990 kon
digde hij grootse veranderingen aan. Van 
de een op de andere dag werden de 
woorden Citoyenne en Citoyen vervan
gen door Madame en Monsieur, mochten 
de mannen weer een das dragen en de 
vrouwen een lange broek. De Congo
lezen, die graag met symbolen spelen, 
hadden het door. Er ontbrak inhoud. Een 
Congolese vrouw vertelde al lachend dat 
haar honger zo groot was dat ze de 
„cravatte" van haar man opat. Met een 
ontstoken maag moest ze naar het zie
kenhuis. Daar ze eerst moest betalen en 
geen centen genoeg bij had, trokken ze 
haar lange broek uit als borg... 

Het optimisme van de Congolezen lijkt 
onverwoestbaar. Maar Mobutu was ge
slepen. Een Nationale Conferentie en het 
meerpartijenstelsel werden toegestaan. 
De dictator liet tientallen kleine politieke 
partijen oprichten die op de conferentie 
vertegenwoordigd moesten worden. 
Alsof de Kongolezen de omkoperij niet 
door hadden...Mobutu en zijn trawanten 
wilden de macht behouden en lieten 
daarom chaos toe in plaats van orde. De 
eerste plunderingen in Kinshasa bleken 
strategisch gepland. Maar de strategen 
zelf hadden het niet meer in de hand. De 
jaren negentig zullen de geschiedenis in
gaan als de meest chaotische die Congo 
ooit heeft meegemaakt. 

n een rapport van Amnesty International wordt 

zwaar uitgehaald naar het éénjarig Kabila-

bewind. Nog steeds worden de mensenrechten in 

Congo flagrant met de voeten getreden. 

Een getuigenis. 

^ LAN DU IT ^^ 

De sluwe ?aul Kagame die in Uganda 
Museveni aan de macht hielp en met de 
hulp van Museveni Rwanda veroverde, 
die bovendien alle voordelen putte uit de 
afschuwelijke moordpartijen in Rwanda, 
die in het lobbyen iedereen de loef afstak 
(we wachten op de geheime rapporten 
van de CIA die nog moeten uitlekken), 

deze sluwe Paul wist welk profijt hij uit de 
chaos in het toenmalige Zaïre kon halen. 
De honderdduizenden vluchtehngen uit 
Rwanda (maar ook uit Burundi) die in 
Kivu verbleven, werden in de weegschaal 
gelegd. Ze wogen te zwaar! In Rwanda en 
Burundi waren ze er te veel, in Zaïre ook. 
De arme Zaïrese bevolking kreeg er met 
die vluchtelingen een enorm probleem 
bij. 

Oost-provincie, de Evenaarsprovincie en 
Kinshasa grenst aan het ongelooflijke. 
„Iedereen weet wat er gebeurd is, maar 
we mogen het niet luidop zeggen", hoort 
men vaak. Waarom moeten de Congo
lezen gestraft worden? Eerst door de 
soldaten van Mobutu, dan door de dui
zenden uitgehongerde vluchtelingen die 
de dorpen plat liepen en alles opvraten. 
Tot slot door de soldaten van Kabila die 
ook zeer veel Congolezen doodden, hun 
vrouwen verkrachtten en onthoofden. 

WIL 
Congo heeft zijn kaders die een nieuwe 
staat willen opbouwen. Maar ze willen 
geen staat gegrondvest op lijken en leu
gens en met vreemden als machthebbers. 

Een jaar Kabila 
OPGEJAAGD ALS WILD 
Toen Che Guevara in de eerste helft van 
de zestiger jaren in Kongo aan een re
volutionaire strategie werkte om er de 
macht te breken, gebeurde dit in sa
menwerking met onder meer Kabila, met 
zijn rebellen en met Tutsi-militairen die 
uit Rwanda gevlucht waren. Het plan is 
toen niet doorgegaan. Nu, meer dan 
dertig jaar later, moest Kabila naar voor 
geschoven worden. Sluwe Kagame! Hij 
liet de eer aan Kabila. Hij is de Bevrijder 

en Redder des Vaderlandsl Alsof de Con
golezen niet wisten dat Tutsi-officieren 
uit de buurlanden de krijgskunde be
oefenden. De vredelievende Congolees 
wou af van Mobutu's plunderende sol-
datenhorden. Stelen, verkrachten en do
den: elke Congolese familie heeft haar 
verhaal. De bevolking heette Kabila wel
kom, maar met scepticisme. Terecht. Ge
schokt waren de burgers toen ze zagen dat 
tussen de soldaten gewapende kinderen 
liepen. Jongens die in het Oosten van 
Kongo geronseld of opgeëist werden. 
Ook kinderen tussen 12 en 15 meldden 
zich omdat ze in het leger te eten kregen. 
Kinderen zijn op hun plaats in de school 
en niet in de gevechtslinie. Men ver
wachtte dat Kabila de macht zou delen 
met de opposanten van Mobutu. Was het 
sterke Paul die dit verhinderde? Zaten de 
Hutuvluchtelingen hem dwars? Inder
daad, ze werden opgejaagd als wild de 
Kongo door, honderden en honderden 
kilometers. Soms waren er alleen nog 
vrouwen en kinderen. Stierven ze niet van 
ziekte en ontbering, konden ze niet als 
enkeling onderduiken bij de lokale be
volking, dan werden ze afgemaakt door 
het leger van Kabila onder deskundige 
leiding van officieren uit de buurlanden. 
Wat de mensen vertellen in de Kivu, de 

Men voelt de wil van de bevolking om het 
land herop te bouwen. Steden als Kins
hasa en Kisangani krijgen een proper 
uitzicht. Of is het voor de fagade? De 
misdaad lijkt er sterk verminderd te zijn. 
Het populaire taxivervoer „toleka" {we 

passeren) in Kisangani gebeurt op de fiets. 
Overal zijn honderden taxifietsers be
drijvig. Zwaar werk. Het onderwijsper
soneel is ijverig, maar het aantal leer
lingen is met een derde verminderd. Eén 
dollar per kind per maand in de lagere 
school en twee dollar in het middelbaar is 
voor ouders zonder inkomen te veel. De 
mensen zijn bedroefd waimeer hun kin
deren geen onderwijs kunnen genieten. 
In Kisangani, waar mgr. Monsengwo ver
blijft, is de lokale radio van het bisdom, 
ook buiten de katholieke kringen, zeer 
populair. Een omhooggevallen minister, 
op bezoek in Kisangani, verbood manu 

militari de uitzendingen van de lokale 
radio. 

Er zijn meer dan 300 soorten verschil
lende taxaties. „Straks moeten we nog 
betalen op de lucht die we inademen", 
spotten de Congolezen. In Kinshasa zou
den veel ondernemers die hun hoop in 
Kabila hadden gesteld, willen sluiten en 
vertrekken. In Rwanda, Burundi en de 
Kivu waar men vreest voor een her
opflakkering van de oorlog, is de vrede 
ver weg. Om de Kivu te controleren 
worden steeds meer militairen tegen hun 
zin uit de rest van Congo weggehaald. De 
bevolking wil van geen soldaten weten. 
Een plaatselijke politie is voldoende. 
Congo is best bestuurbaar zonder mi
litairen. 

DUIVELSE KRACHTEN 
Er wordt gezegd dat Kabila meer en meer 

geïsoleerd wordt. Zal Kagame dit toe

laten? Krijgen we een dictator zoals Hit
ler, Stalin en Mao die gewetenloos de 
beste krachten uit het volk zal doen 
verdwijnen? Welke strategie wordt er 
uitgedacht om dit te laten gebeuren zon
der dat het buitenland dit verhindert; om 
belangrijke getuigen als ontwikkelings
helpers en missionarissen het land uit te 
krijgen? Zal men Hutu-extremisten de 
kans geven de moordpartijen te hervatten 
om de aandacht af te leiden? We weten 
het niet, maar duivelse krachten lijken 
dan toch werkzaam te zijn. Nu reeds zegt 
men dat extremisten in de streek van 
Goma openlijk verklaren dat de moord
partijen van 1995 in Rwanda geen ge
nocide waren, maar dat de echte genocide 
nog moet beginnen... 

In het Congo 
van Kabila 
dreigt de 
congolees 
andermaal 
meegesleurd 
te worden in 
een spiraal 
van geweld. 

Moet heel Congo meegesleurd worden in 
een spiraal van geweld omdat een min
derheid in het Oosten de macht wil 
houden of veroveren? Waarom is het 
mensdom, dat op het punt staat de ruimte 
te veroveren, niet in staat een vrede
lievende oplossing te vinden waarin een 
minderheid haar rechten behoudt zonder 
dat ze een meerderheid overheerst? 
Wil Kongo een staat worden waar het 
goed is om leven dan moeten hoog
dringend de problemen in Rwanda en 
Burundi vredevol worden opgelost. De 
internationale organisaties mogen eens 
het nut van hun bestaan bewijzen! 

Jules Ponei 

De bevolking 
heette Kabila 
weilcom met 
scepticisme. 
Terecht. 
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Met de bus 
naar de Randdag 

^ UIT DE REGIO ^ 

é 

Zaterdag 30 mei is het zover. Dan ver
zamelen VU-militanten in de Vlaams-
Brabantse Rand rond Brussel. Centraal 
punt van afspraak is het Cultureel Cen
trum De Meent in Alsemberg (Beersel). 
Alsemberg is helaas moeilijk bereikbaar 
met het openbaar vervoer. Komt u met de 
wagen, dan neemt u op de Brusselse Ring 
de E19 richting Parijs. U verlaat de E19 
via afrit 15 - Huizingen (niet via Beersel 
!!!). U kiest richting Dworp-Alsemberg, 
rijdt tot in het centrum van Alsemberg en 
volgt de wegwijzers naar C.C. De Meent. 
U kan echter met de bus naar de VU-
Randdag. Hiervoor kan u rechtstreeks 
inschrijven bij de verantwoordelijke in 
uw arrondissement. Inschrijven voor de 
Randdag zelf doet u echter nog steeds via 
het Barrikadenplem (tel: 02/219.49.30 of 
fax: 02/217.35.10). Een overzichtje van 
de VU-bussen per arrondissement: 

Kortrij k-Roeselare-Tielt 
Inlichtingen en inschrijven via Tonie 

Soete: 051/20.85.63 (tel. privé), 
051/20.83.45 (tel. kantoor) of 

051/24.19.96 (fax). 
Opstapplaatsen en vertrekuren: 

7u.45 Tielt (Station) 

8u. Roeselare (Station - achterzijde) 
8u.l5 Izegem (Goederenstation) 

8u.30 Kortrijk (Conservatoriumplein) 

Kostprijs: 150 fr. voor volwassenen, 100 

fr. voor VUJO en gratis voor kinderen 

jonger dan 12. 
Antwerpen en Mechelen 
Inlichtingen en inschrijven: 
Antwerpen: Arr. secretariaat (tel: 

03/238.82.08) 

Mechelen: Wilfried Van Assche (tel: 

015/41.35.73) 
Opstapplaats en vertrekuren: 
8u. Berchem (Sint-Willibrorduskerk) 

8u.30 Mechelen (Zandpoortvest) 

Kostprijs: gratis 
Turnhout 
Inlichtingen en inschrijven: 

Klara Hertogs (tel:014/41.45.79) en Kris 
Van Dijck (tel:014/37.24.54) 

Zaterdag 3 0 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: Barriltadenplein 12, 1000 Brussel. 

Tel. 02/219 49 30 - Fax 02/217 35 10. 

Opstapplaats en vertrekuren: 
7u.45 Dessel (De Plaetse - nieuw ge
meentehuis) 

8u. Geel (Concordia - Grote Markt) 
8u.l5WesterloüefThys) 
Kostprijs: 100 fr. 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 29 mei LEBBiKE: Guldens-

porenkaarting Betotten 1998. Vier
daagse prijskaarting met telkens 4.000 
fr. vooruit -1- inleg -t- trofeeën, vandaag 
in zaal 't Osken, Kapellestraat, Den-
derbelle. inschrijven vanaf I9u., aan
vang 20u. Inleg: 50 fr. per deelname. 
Org. i.s.m. vu-Lebbeke. 

Za. 6 juni SINT-CILLIS<WAAS: 
Uw belastingsaangifte invullen? Tussen 
14 en I5u. info bij Remain De Crave, 
Eeckbergstraat 20. 9170 Sint-Giltis-
Waas. Tel. 770.70.62. 

Di. 16 Juni NINOVE: VVVC-le-
denvergadering. Om I4u.30 in Pallie
ter, Smid Lambrechtstraatte Outer, iviet 
o.m. gesprek over relaxtechnieken. 

Vr. 19 Juni LEBBEKE: Guldens-
porenkaarting Betotten 1998. Vier
daagse prijskaarting met telkens 4.000 
fr. vooruit + inleg + trofeeën. Vandaag 
in zaal Edelweiss, Jules De Buckstraat, 
Lebbeke. inschrijven vanaf 19u.. aan
vang 20U. inieg: 50 fr. per deelname. 
Org. i.s.m. vu-Lebbeke. 

vr. 19 Juni Ci«T: uzertede-
vaartavond. Sprekers zijn Carlos Van 
Louwe en Cuido ivioons. Moderator: Jos 
De Cock. Om 20u. in de polyvalente zaal 
van het dienstencentrum Centbrugge, 
Braemkasteelstraat 4S te 9050 Cent-
Centbrugge. Toegang gratis. Org.: VOS-
iJzerbeöevaartwerkgroep Gent-
brugge-Ledeberg. 

Za. 20 junf CAVEIIE: 16d6 ZO-
merbarbecue. Vanaf I9u.30 in zaal 
Nova, Steenweg 82 te Asper. Aperitief, 
hapjes, scampi's,vari<ensham en des
sert (600 fr. p.p.; -18j. 300 fr.). In
schrijven vóór 18/6 bij bestuursleden. 
Org.: vu-Gavere. 

vr. 26 Juni LEBBEKE: Guldens-
porenkaarting Betotten 1998. Vier
daagse prijskaarting met telkens 4.000 
fr. vooruit + inleg + trofeeën. Vandaag 
in Speedy Saloon, Brusselsese Steen
weg 310, Lebbeke. inschrijven vanaf 
I9u., aanvang 20u. Inleg: 50 fr. per 
deelname, org. i.s.m. vu-Lebbeke. 

Za. 27 Juni CENT: Dagreis naar 
Frans-VIaanderen. Vertrek om 8u. stipt 
op de parking El7 Brusseiseswg-Land 
van Rodelaan Centbrugge, langs Po-
peringe, Boeschepe, Katsberg, Gode-
waertsvelde, Eecke naar Cassel. Eind-
stop te Steenvoorde. Terug rond 21 u. 
Deelname: 1.100 fr (busreis, fooi, mid

dagmaal, gids), inschrijven en betalen 
vóór 18/6 bij Libert Robert (231.19.31), 
ivanCheysens (231.55.17) of Alfred Van 
Nevel (230.08.33). Org.: VOS-Uzerbe-
devaartweiKgroep Gentbrugge-Lede-
berg. 

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

Zo. 28 Juni IMELLE: Braadspit-
feest van Vrij Metle i.s.m. vu-Metle. in 
het Hoeveke, Potaardestraat te Con-
trode. Aanvang 12U. Volw. 400 fr., -12j. 
200 fr. Inschrijvingen: 09/252.30.23. 

Vf. S Juli LEBBEKE: Cuidens-
porenkaarting Betotten 1998. Vier
daagse prijskaarting met telkens 4.000 
fr. vooruit -I- inleg + trofeeën. Vandaag 
in zaai Cïldenhuts, Aalsterse straat 135 
te Wieze. inschrijven vanaf 19U., aan
vang 20u. Inleg: 50 fr. per deelname. 
Org. i.s.m. vu-Lebbeke. 

Vr. 10 Juli CENT: 11 juli-viering 
van VWC-Gent Om I5u. in zaal Rey-
naert, Reynaertstraat. Gastspreker: 
Koen Baert. M.m.v. Rony Ranke en 
Emiei Hullebroeckkoor Gratis toegang. 
Ruime parking, info: Robert De Geyter, 
09/225.09.42. 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 28 mei lEPEit: Bezoek aan 

„leper, de verdwenen stad". Tentoon
stelling in het Stedelijk Museum, le-
perteestraat 31. Samenkomst om I4u. 
aan het museum. Org;: Wl. 

Ma. 1 Juni BRUGGE: Pinkster-
wandeling langs t^et Pinksterpak te 
Sint-Kruis. Keuze uit 9 (15U.) en 19 km 
{I3u.). Vertrek en aankomst: op het 
pleintje achter „De Zorge", Moerkerkse 
Steenweg 196 te Sint Kruis. Deelname: 
60fr. (infobrochure, frisdrank...). Org.: 
Pinksterwandeitocht komitee. 

WO. 5 Juni ROESELARE: V-CtUb 
voor kinderen. Afscheidsfeest. Deel
name 150 fr. Van 13u.30 tot I6u. in 't 
Laag Plafond, Gaaipersstraat 2. Org.: 
Vlanajo. 

Vr. S Juni BRUGGE: Kwisavond 
„Wisselbeker Ereprijs Jean-Marle Bo-
gaert". Om I9u.30 in de Schippers-
school, Komvest te Brugge. Ploegen 
van 3, 300 fr per ploeg, iedereen krijgt 
prijs, inschrijven bij Joel Boussemaere 
(050/35.66.87 of 41.84.30-kantoor) Of 
Hilde Jaques (050/33.80.53 of 
02/219.49.30 - kantoor). Org.: Vlaams 
Forum VZW. 

Ma. 8 Juni ROESELARE: „De 
waarden die dreigen verioren te gaan' 
door e.h. Cools. Om I4u.30 in het pa
rochiaal centrum, Kattenstraat. Org.: 
Vlaamse Seniorenclub WVC-Roese-
lare. 

za. 13 Juni lEPER: Dagreis naar 
Frans-Viaanderen. Met bezoek aan La 
Coupole, Montreuil sur Mer en nog veel 
meer, o.l.v. Rik Sohier uit Poperinge. 
Deelname 1.450 f r p.p. (reis, fooi 

L 
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Limburg 

Inlichtingen en inschrijven: 
VNS-Limburg, Erwin Dewalief: tel 

089/35.67.53 

Opstapplaats en vertrekuren: 
8u. Genk (Station) 

Chauffeur, volledig middagmaal met 
drank). Inschrijven vóór 5 juni. Info: 
057/20.24.68. Org.: Vlaamse Vrouwen 
leper. 

Do. 18 juni BRUCCf: Met 
VWC-Brugge naar het Pajottenland. 
Vertrek om 7u.50 aan parking zijkant 
station Brugge. Met o.m. bezoek aan 
Dilbeek, Pedevallei. Breugeikerkje, 
Gaasbeek en Lambiekbrouwerij. Deel
name 1.200 fr., alles (ook middagmaal) 
inbegrepen. Info bij bestuursleden. 

Dl. 23 Juni lEPER: Bezoek aan 
tentoonstelling „Oorlog en vrede in het 
onderwijs voor, tijdens en na WOl'Mn 
het Schoolmuseum, in de gewezen 
Sint-Niklaaskerk. Afsrpaak om I4u. aan 
het museum. Org.: Wl. 

Za. 27 Juni ZWEVEGEM: Jaar
lijkse zomerreis. Het Soete waasland. 
Verzamelen om 8u. aan het gemeen
telijk zwembad. Bekaertstraat vetrek 
om 8U.15 richting Lokeren. Om 9u.30 
afvaart over Durme en Meervaart naar 
Wachtebeke. Om I6u. terug naar Lo
keren. Deelname: 1.000 fr. (bus, boot, 
treintje, toegang domein + avond
maal). Inschrijven tel. 75.65.57 bij Erik. 
Org.: Vlaams Klub Groot-Zwevegem. 

VLAAMS-BRABANT 
Do. 28 mei AARSCHOT: Voor-

Stelling project ID 21 door Jos Bex. Om 
20u. in koffiehuis Damèndéni, boven 
eethuis 't Schaluintje, Schuin 117. info: 
016/56.40.59. Org.: VU-Arr. Leuven 
i.s.m. Vlaamse Jongeren Aarschot en 
VCLO. 

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.50. Aantal deelnemers 
per ploeg: max. 5. Max. 40 ploegen! 
Tijdig inschrijven door 400 fr te storten 
op rek.nr. 428-4053551-51 (vóór 25/5) 
met vermelding ploegnaam, of contact 
aan bestuursleden. De avond zelf: 500 
fr. 

za. 6 juni MEISE: vU-eetfestijn 
vanaf I8u. in Sport- en Recreatiecen
trum. Nieuwelaan (zwembad) te 1860 
Meise. Ook op 7/6 van llu.50 tot 15U. 
Org.: vu-Meise-Wolvertem-Oppem. 

LIMBURG 
za. 13 Juni GENK: 10de Groot 

Tuinfeest met braai, Limburgse vlaai 
met koffie, samenzang met Schelde-
koor en Stonne Wauters, en de Blaas
kapel Original Flamische Musikanten uit 
Eigenbilzen. Vanaf 14u.30 in De Slag-
molen. Vooraf inschrijven (450 fr.) bij 
bestuursleden of op rek. 334-0136262-
23 van SMF-Limburg. Ook niet-leden 
zijn welkom. Org.: SMF-Limburg. 

ANTWERPEN 
Do. 28 mei BERCHEM: Met 

FVV-Berchem op bezoek bij Estelle in 
haar kant-atelier Afspraak om I4u. in 
de Pastoor Van de wouwerstraat 5. 

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.S6). 

za. 30 mei WOMMELGEM: Met 
KK. Jan Puimège naar Mariekerke om te 
wandelen en paling te eten. Vertrek 
lOu. Kerkplein wommelgem. Bij aan
komst wandelen. I3u. Paling. 14u.30 
naar Sint-Amands bezoek Boerenkrijg-
museum. Om I8u.30 terug huiswaarts. 
Inschrijven bij Ward Herbosch 
(03/353.68.94 - ook voor eventuele 
stopplaatsen-bus). Kostprijs: Paling 
(500 fn); boterhammen (200 fr.). Rol
stoelgebruikers kunnen mee! 

WO. 3 Juni BROECHEM: Geert 
Bourgeois, lid van de Commissie-Du-
troux spreekt over „De Affaire-Du-
troux". Om 20u. in Den Heksenketel, 
Massenhovensesteenweg 57 te Broe-
chem. Org.: vu-Groot-Ranst i.s.m. 
VCLD. Toegang gratis. 

zo. 7 Juni MECHELEN: Tuin-
feest van VU-arr Mechelen. Ooorio-
pend van I2u.30 tot I9u. in de Sport-
schuur, 't Sportcentrum, Heistsebaan, 
Beriaar-Heikant. 150 fr. per portie (1 
stuk vlees, groentenbord, sauzen en 
broodjes). Keuze uit: saté, hamburgers, 
worst, gemarineerde kippefilet en ha
ring. Inschrijven bij Sandra Van Opstal 
(arr. secr) 03/488.26.88. Groene om
geving, speeltuinen, wandeimogelijk-
heden. 

WO. 17 Juni BERCHEM: Stad-
wandeling met FW-Berchem. Samen
komst om 18U.50 aan de Waterpoort. 
Waalse Kaai. vertrek I9u. stipt! Bijdrage 
100 fr.p.p. Max. 25 personen! 

za. 20 juni ANTWERPEN: 
Tweede Zomer-Barbecue. Om I9u. in 
het Fort van Merksem, Fortsteenweg 
(zijstraat Bredabaan). Deelname: 500 
fr. p.p. Inschrijven graag vóór 15/6 bij 
M. De ConInck, 03/322.08.06. org.: VU-
Groot-Antwerpen. 

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. 

Za. 27 Juni BORNEM: Vlaamse 
Kring Bornem-Mariekerke neemt deel 
aan het 2iste Vis- en Folklorefestival te 
Mariekerke a/d Schelde. Stand is op
gezet in de Omgangstraat 24-26, met 
visdeiicatessen aan democratische prij
zen! 

zo. 5 Juli ANTWERPEN: Zin
gende boot. Gezinsuitstap in het kader 
van Vlaanderen-Europa 2002. Van 14 
tot I8u. op het Albertkanaai. Samen
zang o.l.v. Gust Teugels, info en org.: 
FW-Nationaal, Bennesteeg 2, 9000 
Gent, 09/223.38.83, fax 09/224.44.81. 

8u.l5 Hasselt (Parking achter cultureel 

centrum) 
8u.35 Lummen (Carpooling) 

Kostprijs: 200 fr volwassenen en 100 fr 
jongeren tot 25 jaar 

Leuven 

Inlichtingen en inschrijven: 
Tijdens de kantooruren via Nadine Veu-

lemans (tel: 016/49.00.48) of 's avonds 
vanaf 20u00 via Annie Ruytings (tel: 

016/63.59.05). 
Opstapplaats en vertrekuren: 

7u45rienen (Grote Markt) 
8ul5Aarschot (Kristuskoningkerk) 

8u45Leuven (parking Bodart) 
9u. Bertem (parking frituur). 

Kostprijs: 100 fr i.p.v. 300 fr. 

Sint-Niklaas 

Inlichtingen en inschrijven: 
Jan-Pieter Maes via tel.: 03/776.51.30 

Opstapplaats en vertrekuren: 

8uBeveren (station) 
8u30Sint Niklaas (zwembad, hotel Ser-

wier) 
8u45Temse (parking voor Scheldebrug) 

Kostprijs: 200 fr. (volw.), 100 fr. (kind). 

vu-Pesteibergen-Heuscien eist 
doorzichtiger afvaiDëlëia 

Bij monde van haar voorzitter WIm 
Raman en PR-verantwoordelijke Jean-
Pierre Roosen hekelt de Volksunie Des-
telbergen-Heusden dat het lokale af
valbeleid zich voornamelijk beperkt tot 
de gescheiden ophaling voor recy
clage, volgens de vu steunt de 
CVP/VLD-meerderheld hierdoor de 
verpakkingsindustrie en die doet op 
haar beurt niets om de verpakking van 
goederen tot het strikt noodzakelijke 
te beperken. Voor de Volksunie on
dergraaft de gemeente Destelbergen-
Heusden het afvalbeleid van het 
Vlaamse Gewest door de klemtoon op 
de recyclage te leggen. Het Vlaams 
Gewest voert vooral een beleid gericht 
op preventie. Te vaak nog hoort de 
plaatselijke VU geruchten dat ondanks 
de gescheiden ophaling veel gezamen
lijk verbrand wordt. Mede daarom eist 
ze dat de beleidsverantwoordelijken in 
Destelbergen-Heusden en de inter

communale voor Afvalverwerking in 
Cent en Omstreken (Ivago) open kaart 
zouden spelen. 
VU'er Jean-P/erre Roosen: „Tal van in
woners in Destelbergen-Heusden wen
sen te weten wat er met de hoge 
milieubelasting gebeurt, niet in vage 
bewoordingen, maar concreet. Zij le
veren graag inspanningen zolang ze 
voelen dat het afvalbeleid daadwer
kelijk tot de verbetering van het leef
milieu bijdraagt en niet dient tot het 
verrijken van een commercieel inge
stelde intercommunale". 
Volgens de Volksunie-afdeling mag de 
bevolking niet langer de indruk krijgen 
dat met haar burgertrouw gesold 
wordt. De VU-Destelbergen-Heusden 
draagt Ivago en milieuschepen Geor
ges Heerman, tevens ondervoorzitter 
van Ivago, dan ook op om het af
valbeleid milieuvriendelijker doorzich
tiger en goedkoper te maken. 

Onder volicsnationailsten... 

Maandag Jl. ontving de VU op het Barrikadenplein enkele kandidaat
parlementsleden van de Scottish National Party, in het gezelschap bevond zich 

ook een lid van het Ierse Fianna Fail. Volgende week een verslag van 
hun bezoek. 1 
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Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden 

in WIJ? 

Bel dan vandaag nos naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

Kostuums 
naar maat 

WERKMAKEN 
VAN 
vocm 

VLAANDEREN 

f VSBrmees 
J L / Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 
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Afhalen van palinggerechten mogelijk 
Openingsuren: van maandag tot en met donderdag 

12 uur tot 14 30 uur -18 uur tot 2130 uur 
Zaterdag 18 uur tot 22 uur 
Zondag 12 uur 21.30 uur 
Verlofpenode de maand december 

VU-Leuven op post 
voor de vrede 

De Leuvense VU'ers hielden op tie eerste lenteavond een actie voorde vrede. 

Op 8 mei '98, vredesdag en exact 55 jaar na 
de Tweede Wereldoorlog én op de voor
avond van de Europese feestdag, hield het 
vu-arrondissement Leuven een Vredesactie 
op het Ladeuzeplein te Leuven. 
De Voll<sunie heeft als radicaal-pacifistische 
partij het gebruik van wapens, terrorisme en 
geweld om politieke en andere doeleinden te 
verwezenlijken steeds veroordeeld Daarom 
werd in deze vredesactie aandacht gevraagd 
voor de internationale wapenhandel en -
productie waarin België nog steeds een be
langrijk aandeel heeft, ledere voorbijganger 

kreeg de mogelijkheid om en postkaart te 
tekenen en daarin zijn bezorgdheid uit te 
drukken naar de huidige regering over deze 
wapentrafiek en de toepassing van de hui
dige wetgeving hierop. 
De actie werd geanimeerd door het aan
duiden van gewapende conflicten over de 
hele wereld op kleine zuilen met daarop 
brandende kaarsen. Het resultaat was fee
ëriek en vredig op onze eerste lenteavond 

c& De werkbundel kan verkregen worden op het 
VU-secretariaat Leuven, tel. 016/49.00.48. 
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O M S L A G V E R H A A L 

HET DOSSIER X 
Vraag: "Hebt ge die instelling de laat
ste tijd gezien op televisie of zoiets ?" 
XI: "Ja." Vraag: "En in welke zaak 
werd die dan besproken ?" XI: 'T)at 
van, van alle die dingen zeker euh, met 
Nihoul en Dutroux en wat weet ik allemaal. Ik veronderstel 
dat, allee ja, ik weet niet meer precies wat verband dat het was 
want euh ik ben zo een beetje misselijk naar de badkamer gaan 
wandelen ja." Vraag: "Zoudt ge die mensen herkennen ?" 
XI: 'Tk weet het niet" Vraag: "Ge zijt dan dertien, veertien 
jaar." XI: "Ja, zoiets zeker Ik kan ouder geweest zijn hoor, ik 
weet het niet meer." De X-en: het dossier 

J U S T I T I E 

VAN LUIK TOT IN TUNESIË 
Op 2 juni, bijna 7 jaar na de aanslag, begint in Tunis 
het proces tegen de twee moordenaars van PS-leider 
André Cools. "Die twee Tbnesiërs hebben alleen de 
trekker overgehaald", zegt zijn zoon Marcel. 
Over de connecties van minister Van der Biest met 
de maffia, de jezuïet in Spitaels, de schokkende 
houding van Busquin, het minimale onderzoek van 
de banden van André Cools met de Franstalige haute 
finance. "Vroeg of laat gaat er iemand door de 
knieën en komt de waariieid bovendrijven." 
Een gesprek. 

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

HET SYMBOOL BORMS 
In de jaren twintig ontstond een nieuw, assertief 
Vlaanderen. Het toonde zich in de "Bormsverkie-
zing" van 1928. De Vlaams-nationalistische 
voorman August Borms had, "om zijn volk te 
helpen", met de Duitsers gecollaboreerd in de 
oorlog. Negen jaar lang bleef hij "zuchtend in de 
Belgische kerker" zijn rol van martelaar spelen. 
En ook na zijn verkiezing moest hij vooral geen 
parlementslid worden, maar voort dienst doen als 
symbool van de wraak op België. Aan die mythe 
mag blijkbaar nog altijd niet geraakt worden: het is 
nog altijd wachten op de Bonnsbiografie. 

WEEKEND KNACK: '68 INSPIREERT DESIGNERS + EEN MOOI DECOLLETE + DE NIEUWSTE HORLOGES 
1 = 
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I n de geschiedenis van België is Frans van 
Cauwelaert niet weg te denken, in deze 

van de Vlaamse beweging al even min. Zeker is dat 
hij generaties (katholieke) Vlaamsgezinden heeft 

beïnvloed. Over de eerste 30 jaar van zijn bewogen 
leven schreef Lode Wils een studie, hij omschrijft Van 

Cauwelaert zelfs als en messias, een verlosser. 

# BOEKEN ^ 

In De Standaard der Letteren kon men 
lezen dat Lode Wils zich wel geamuseerd 
moet hebben bij het schrijven van het 
boek over de eerste dertig levensjaren van 
Frans van Cauwelaert. Op zich is er 
weinig tegen in te brengen, tegen het 
plezier van het schrijven, net zo min als 
tegen het plezier in het nodige historische 
onderzoek. De vraag is natuurlijk of de 
lezer er iets wijzer van wordt en of het 
enigszins aangenaam om lezen is. Want 
als opgewonden zelden opwindend is, dan 
is plezierig schrijven niet altijd plezierig 
lezen. En al is het plezierig om lezen, het 
feit dat dit boek slechts op een deel van 
Van Cauwelaerts leven betrekking heeft, 
doet jammer genoeg afbreuk aan de vol
doening met een bijzonder mens kennis te 
maken. Daarbij vermelden we wel de 
auteur getracht heeft er een afgerond 
geheel van te maken. 
Iedereen weet dat Frans Van Cauwelaert 
tijdens en na de eerste oorlog tot de 
passivisten, de minimalisten, werd ge
rekend terwijl hij in de jaren twintig en 
dertig de taalwetgeving met geven en 
toegeven ver vooruit zou helpen. Zozeer 
zelfs dat Hendrik Elias in de jaren zestig 
het gelijk van Frans Van Cauwelaert, 
minstens wat de aanpak aangaat, wel 
moest toegeven. Dat alles is voorlopig 
nog niet aan de orde en daarom menen 
wij dat een globale aanpak, zoals die van 
Elsbeth Etty over de figuur van Henrtëtte 

Roland Holst ons beter was bevallen. 
Maar we moeten het Lode Wils, de 
emeritus hoogleraar der Leuvense Uni
versiteit, nageven dat hij ons aangenaam 
onderhouden heeft. 

'DANKZIJ DE BEURS 
Wat we voor ogen krijgen is het verhaal 
van de pachterszoon die kamerlid werd 
en intussen enkele bisschoppen en prof
fen een neus heeft willen zetten door de 
leiding van de Vlaamse beweging op zich 
te nemen. Verder heeft hij getoond hoe 
een goed katholiek te zijn en toch con
tacten te onderhouden met 'andersden
kenden', toen veelal duivelse 'francma-
gons' genoemd. 

Van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek waar 
zijn ouders een pachthof uitbaatten werd 
de jonge Frans naar het pastoorsfabriekje 

van Hoogstraten, ver weg in de Kempen 
gestuurd. Lode Wils verantwoordt de 
keuze voor deze school onder meer door 
te wijzen op het studiebeurzensysteem en 
het lagere schoolgeld dat de ouders dien
den te betalen. Het vormt een van die 
punten die nadere uitleg best kon ge
bruiken, om de eenvoudige reden dat 
Lode Wils het verhaal over Frans Van 
Cauwelaert plaatst in het gekende stra
mien van 'arm Vlaanderen'. Maar juist 
deze generatie komt in steeds grotere 

getalen naar het secundair onderwijs, de 
klassieke humaniora dus en naar de uni
versiteit. Het kost geld, en de scholen -
zowel van het vrije net als naar de open
bare instelHngen, lycea en athenea - bie
den beurzen om de meest begaafden naar 
hun instellingen te krijgen. Al zegt Mare 

Reynebeau dat in de loop van de ne
gentiende eeuw het aantal intellectuelen 
niet of nauwelijks toenam, toch moet 
men vaststellen dat ondanks de verfran-
sende invloed van het onderwijs, het 
aantal generatiestudenten wel eens snel
ler zou kunnen zijn toegenomen dan men 
nu geredelijk aanneemt. Het probleem 
bestaat er o.i. in dat Lode Wils hier geen 
economische of sociologische evoluties in 
het verhaal betrekt, hoewel hij op een 
bepaald moment op heldere wijze weet 
aan te tonen hoe de Vlaamse beweging 
zich in de loop van de jaren 1890-1910 
beweegt. 

REDENAAR 
Bewust hebben we dit aspect van het boek 
achtergehouden, omdat net hier de aan
gename verteltrant ons een beetje op onze 
honger laat. Niet dat Lode Wils mets zou 
zeggen over de rol van Frans Van Cau
welaert in de Vlaamse beweging, het 
tegendeel is waar, maar het lijkt allemaal 
vanzelf te gaan, met soms af en toe een 
klein incident. Ook hier krijgen we een 
bijzonder getalenteerde jongeman te zien, 
die lijkt uit te blinken in strategisch en 
tactisch opzicht. 

De tijden vroegen ook zo'n figuren, zeker 
als het om de Vlaamse zaak gaat. Maar 
waar het om draaide was dat oplossingen 
voor de onderwijsvraagstukken, waar het 
Nederlands totaal in de verdrukking bleef 
ondanks de onderwijswet van Coremans 
uit 1883, uitbleven. De gepaste wet
geving kwam er uiteindelijk toch, nadat 
Mercier had ingezien dat hij de beweging 

van boerenjongen 
tot messias 

Hoe Frans Van Cauwelaert in het speciale 
instituut voor Filosofie aan de Leuvense 
Universiteit in de psychologie terecht
komt en hoe hij een nauwe band weet te 
smeden met de latere kardinaal Mercier, 
komt in dit levensverhaal dan wel weer 
uitstekend uit de verf. De pogingen van 
de kerk om zich te vernieuwen en in
tellectueel te meten met de critici, onder 
meer door jonge leken en priesters extra 
te vormen in de moderne wetenschappen, 
verdient alle aandacht. Immers, na Leo 

XIII komt er opnieuw een vrome paus die 
zich op de traditie wil richten en kar
dinaal Mercier zoekt middelen en mensen 
om zijn eigen programma verder te zet
ten, zonder Rome tegen zich in het harnas 
te jagen. Frans Van Cauwelaert wordt 
daartoe naar Freiburg (Zwitserland) ge
zonden, omdat ook daar een katholieke 
universiteit bestond die de Leuvense 
koers wilde varen. De listen en lagen die 
Van Cauwelaert aanwendt om benoemd 
te geraken zonder over de nodige doc
toraten en het vereiste aggregatie-di-
ploma te beschikken aan die universiteit 
zijn de moeite waard. Al moet gezegd 
worden dat anderen wel benoemd kon
den worden zonder die... 'papieren'. Als 
het in Freiburg niet lukt, keert hij terug 
naar Leuven om er Rechten te studeren. 
Maar binnen de kortste keren komt er in 
Antwerpen op de lijst van de Meeting
partij een plaats vrij. Frans Van Cau
welaert wordt verkozen en komt voor het 
eerst in de Kamer. 

Auteur Lode wils heeft moeite om de 
valstrikken van de biografie te 

vermijden. 

niet kon tegenhouden. Via redevoeringen 
en artikels, via vakantieleergangen 
slaagde Frans Van Cauwelaert erin de 
lagere clerus te overtuigen. Maar deze 
voorstelling van zaken past perfect in de 
visie van de auteur, nl. dat in sub-na-
tionale bewegingen in liberale regimes de 
clerus de voorwacht vormt van die be
wegingen, met als een van de voorbeelden 
Tirol. 

'0R6ERBELiaff 
Enkele punten van kritiek kwamen reeds 
aan bod en telkens stellen we vast dat de 

auteur in feite met dit werk zijn vroegere 
studies aan de hand van een voorbeeld 
tracht te bewijzen. 

Het eerste punt dat zwaar weegt is dat de 
economische evolutie in Vlaanderen heel 
erg zwak belicht wordt, terwijl net in die 
periode (1880-1890-1910) ondanks de 
problemen met de landbouw, de indus
trialisatie in Vlaanderen een grote vlucht 
nam. Bovendien moet eraan toegevoegd 
worden dat die industrialisatie minder op 
ongeschoolde arbeid steunde, maar op 
goed gevormde ambachtslui. Die evolutie 
heeft in dit boek geen plaats gekregen, 
zodat men haast vanzelf de indruk krijgt 
dat financiële zorgen overheersen, be
halve in het particuliere geval van Frans 
Van Cauwelaert zelf. Maar dat verant
woordt niet voldoende de strijd voor het 
Vlaamse onderwijs. 

Het tweede punt van kritiek sluit daar 
nauw bij aan, in die zin dat het algemene 
culturele klimaat in Vlaanderen te dien 
tijde nauwelijks uit de verf komt, tenzij dit 
onvermijdelijk blijkt. Maar over auteurs 
en andere figuren van eerste rang komt 
informatie slechts mondjesmaat aan bod. 
Het probleem is dan ook dat we niet goed 
kunnen inschatten waar we het univer
sitair-academische milieu moeten plaat
sen in het grotere geheel ... Als vanzelf 
krijgt ook de politiek maar een ge-
ring(schattend)e aandacht. 
Daarom valt deze eerste aflevering over 
Van Cauwelaert, alle kwaliteiten en le
zenswaardigheid ten spijt, een beetje te
gen. Ons komt het voor dat Lode Wils 
geen van de vallen, voetklemmen en 
schietgeweren van de biografie heeft kun
nen ontwijken. De auteur deed ooit beter 
en de hoofdpersoon verdient ook een 
ruimere aandacht, een ruimere situering, 
misschien juist in zijn jonge jaren, de 
periode die we het meest vervormd ken
nen. 

Bart Haers 

Frans 
van 
cauwelaert: 
de 
pachterszoon 
die kamerlid 
werd. 

c&De Messias van Vlaanderen: Frans 

Van Cauwelaert (1880-1910). Lode 

Wils. Uitg. Hadewijch - Antwerpen, 

1998.180 blz., 690 fr. t 
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THE EDGE 
Hoe regisseur Lee Tamahori David Mamet zo ver kreeg dat hij een 

origineel scenario schreef, dat in de woestenij van Alaska speelt is 

me een raadsel. Want dit is helemaal géén Mamet verhaal. Mamet 

hoort een grote stad en stadsmensen als achtergrond en pro

tagonisten te hebben. Maar hier gaat hij de weidse natuur in en dat 

is bevreemdend, want een deel van zijn dialogen - bekend van 

theater en film - lijken helemaal niet in het kader te passen. De 

situatie is dan wel weer typisch 'Mamet'. 

Charles Morse {een schitterende Anthony Hopkins), een biljonair 

op leeftijd, vergezelt zijn pin-up vrouwtje Mickey (Elle Macpher-

son), op een fototrip in het wilde Alaska. Ze zijn in het gezelschap 

van de modefotograaf Robert Green (Alec Baldwin) en diens 

NIEUW IN DE BIOS 
assistent Stephen. Robert en Stephen én Charles gaan nog verder 

het woeste Alaska in, op zoek naar een indiaan die samen met 

Mickey op de foto's moet. Hun vliegtuigje stort neer en de 

inzittenden proberen zogoed en zo kwaad als dat kan te overleven. 

De oudere Charles blijkt daar het beste in te zijn en Stephen zal 

sterven bij een nachtelijke aanval van een beer. Charles verdenkt 

Robert ervan een affaire te hebben met zijn vrouw, al komt dat, 

gezien hun hachelijke situatie, op de tweede plaats. Robert, van 

zijn kant, wil Charles om zeep brengen. Lekkere avonturenfilm, 

waarin de gevechten mens-beer van het sterkste zijn wat ooit op 

een filmscherm werd vertoond. (***) 

FRANK SINATRA 
De TV-stations waren er als de kippen bij om diverse in memoriams 

en enkele films van Frank Sinatra te programmeren. Die films 

waren echter zonder veel nadenken gekozen - waarschijnlijk 

hebben ze genomen wat er bovenaan op de plank lag - maar 'blue 

eyes' heeft enkele memorabele films gemaakt, die het verdienen 

om opnieuw te worden vertoond. 

Enkele tips voor moedertje VRTzijn o.a. From here to eternity. The 

man with the golden arm, Johnny Concho, Never so few. The devil 

at four o'clock en Robin and the seven hoods. Drama, humor en 

spanning verzekerd! 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P • 

« ^ ^ ^ «SS 

River of no return Amerikaanse film van Otto 
Premlnger ult 1954 naar een verhaal van Louis Lantz, 
met een Jonge Robert MItchum en een nog prillere 
Marilyn Monroe als saloonzangeres, waarrond alle 
actie en mannen draaien. Het was de enige western 
die Premlnger ooit maakte. Zat. 30 mei, VTM om 
23U.40 

Torben zeiler en 

Karen-Lise Mynster 

In Sofle'. zat. 30 

mei, Ned. 1 om 
23U.01 

1^3^ Elles Vijf vrouwen die de vijftig naderen, eik 
met inun eigen verleden, opvoeding en beroep, be
leven ups en downs. Hun levensdoel is intens leven en 
liefde. Dat gaat niet over een leien dakje. Film uit 1997 
van Luis Galvao Teles met Miou-Mlou, Carmen Maura, 
Marlssa Berenson e.a. Zon. 31 mei, Ned. 2 om 
25U.14 

fi=# The Producers Mei Brooks concipieerde, 
sciireef en regisseerde deze ongerijmde maar vaak 
zeer grappige vertelling over een arme Broadway-
producer die met de iiulp van zijn neurotische boek
houder naar investeerders (oudere weduwen) zoekt 
voor zijn nieuwe, superslechte show ,,Spnngtime for 
Hitler". Niet direct een voorbeeld van goede smaak, 
maai Krankzinnig en leuk. Maan. 1 Juni, TV 1 om 
21U.35 

'^Sf' Poulet au vinalgre Franse film van Claude 
Chabrol uit 1985 met Jean Poiret, Michel Bouquet, 
Stéphane Audran e.a. Spannende politiefilm met een 
buitengewone vertolking van Poiret. Voor Chabrol is 
de intrige slechts een voorwendsel om de hypocrisie, 
perversiteit en bekrompenheid van de provinciale 
bourgeois-wereld aan de kaakte stellen. DIns. 2 Juni, 
France 2 om 2lu. 

^S^ Georgia Amerikaanse film van Ulu Grossbard 
uit 1994 over een Jonge, kwetsbare vrouw die leeft In 
de schaduw van haar oudere zus, een succesrijke 
countryzangeres. Met schitterende vertolkingen van 
o.m. Jennifer Jason Leigh en Mare Winningham. 
woens. 3 Juni, canvas om 20u.50 

I ^ P La Scorta onderzoeksrechter Rlzzo wordt sa
men met zijn escorte op brutale manier vermoord 
door de maffia. Michele de Francesco, een koppige en 
vastberaden magistraat, besluit de plaats van de 
vermoorde rechter in te nemen, Een team van vier 
lijfwachten wordt gevormd om hem te beschermen. 
Italiaanse film van Ricky Tognazzi uit 1993 met Claudio 
Amendoia. Dond. 4 Juni, Canvas om 22U.35 

I s ? God In FrankrlJIc Eerste aflevering van een 
13-delige reeks waarin Dré Steemans (Felice) wekelijks 
in het zuiden van Frankrijk een bekende Vlaming 
ontvangt. Vandaag gaat hij met Geert Hoste op stap in 
Aries, vnj. 5 Juni, TV1 om 2iu.l0 

"^^^^^MidM^M r^^^^^'^^ 

Controle? 
Na de schandalitis kon de roep om 

een externe controle op de media kon 
uitblijven. De CVP heeft alvast een plan in 
die zin uitgewerkt. Het was gewezen 
minister van Justitie Stefaan De Clerck, 

nu terug kamerlid, op wiens nota het 
voorstel is gebaseerd. De CVP wenst over 
te gaan tot de oprichting van een 'Raad 
voor de Journalistiek' die klachten zou 
moeten behandelen. Deze raad zou de 
huidige deontologische commissie van de 
AVBB, de vereniging van beroepsjour
nalisten, vervangen en zou ook niet-
journalisten in zijn rangen moeten tellen. 
Daarbij wordt gedacht aan o.a. de uit
gevers. De raad zou volgens de CVP 
moeten worden voorgezeten door een 
magistraat of ere-magistraat. Het voorstel 
voorziet ook in een wettelijke bescher
ming van het bronnengeheim. Journa
listen die geregeld over de schreef gaan 
zouden hun erkenning kunnen verliezen. 
Of dat ook gebeurt wanneer zij han
delden op vraag van hun uitgever - die 
toch in de eerste plaats wil verkopen - is 

niet bekend. De uitgevers laten zetelen in 
die nog op te richten raad, lijkt ons dan 
ook niet zo'n goed idee. Het voorstel 
voorziet ook in een uitbreiding van het 
recht op antwoord. Tot slot kan men zich 
de volgende vraag stellen: 'Hoe tevreden 
zou de magistratuur zijn wanneer er aan 
het hoofd van de Hoge Raad voor Justitie 
een journalist kwam te staan?' 

De VRT gaat komaf maken met de 
lange aftiteling die steevast na elk pro
gramma van eigen huis het scherm teis
tert. De aftiteling zou een uitgelezen 
'zapmoment' zijn en dat is iets waar ze bij 
elk zichzelf respecterend kanaal van hui
veren. 

Emiel Goelen. de vroegere presen
tator van het consumentenmagazine 'Op 
de koop toe' gaat de publieksrelaties van 
VLM, de Vlaamse LuchtvaartMaatschap-
pij, behartigen. 

Als het aan de commissie 'Media' van 
het Vlaams parlement ligt dan mogen 
lokale radio's binnenkort in beperkte 
mate samenwerken m.b.t. programma's. 

Helmut LottI zingt het nieuwe 
Coraellled. 

reclame en informatie. Tot op heden zijn 
deze netwerken verboden. De lokale ra
dio's moeten wel minstens 4,5 uur eigen 
programma's brengen. Een landelijke 
commerciële radio is nog steeds niet 
toegelaten op de FM-band. Het oprich
ten van een commercieel kabelnet be
hoort wel tot de mogelijkheden. 

Paus Johannes Paulus II is weliswaar 
nog niet dood, maar gezien sterven 
tot het leven behoort had 'Pano
rama' voor ons al een reportage 
over zijn mogelijke opvolgers uit de 
kast gehaald. Gastheer William van 
Laeken kondigde ze aan en wees 
daarbij op de kansen van kardinaal 
Godfried Danneels. HIJ vroeg zich 
daarbij af of we binnenkort een 
'Beig' hebben die paus wordt. Nu 
zijn wij niet zo flauw dat we steevast 
vallen over de omschrijving 'Belg' 
daar waar dat gemakkelijk vervan
gen kan worden door 'Vlaming', 
'Waai' of - indien gewenst - 'Brus
selaar', maar bij de VRT maken ze er 
echt wel een potje van. Of het nu 
komt omdat men aan de Reyer-
siaan om de drie jaar zelfklevers 
over het nieuwe logo moeten plak
ken of omdat men de tricoloor 
liever ziet dan de Vlaamse Leeuw, 
maakt daarbij eigenlijk niet zoveel 
uit. Het wordt o.l. wei stilaan tijd dat 
men duidelijke afspraken maakt 
over de te gebruiken benaming. 
Dat bespaart zowel de kijker als de 
journalist In kwestie een hoop kop-
brekens. 

Mogelijk was het omdat deze 'Ha-
bemus papam?' van oorsprong een 
BBC-reportage was. En daarin zal 
onze gewaardeerde kardinaal uit 
Mecheien waarschijnlijk wel ook wel 
omschreven zijn als 'Belg'. Het ver
klaarde alleszins waarom wij hem in 
het vloeiend Engels een uitleg 
hoorden doen. Danneels wordt in 
Vlaanderen zowat de Hugo Claus 

van de katholieke religie. Zoals Claus 
Jaar na Jaar wordt genoemd als het 
om de nobeiprijs gaat, zo wordt 
Danneels al sinds Jaar en dag een 
favorietenrol voor het pausschap 
toegedicht. En zoals Claus telkens 
weer met lege handen naar huis 
moet, lijkt ook de kardinaal naast 
het hoogste kerkelijke ambt te zul
len grijpen. Het beleid van de hui
dige paus was immers zo ingrijpend 
dat de kerkelijke hiërarchie naar een 
adempauze snakt. Daarom is het 
waarschijnlijk dat de opvolger van 
Johannes Paulus II de Italiaanse na
tionaliteit zal hebben. 
Naast Danneels ging onze sympa-

nlet ai te progressief wereldbeeld. 
Door vooral mensen met een visie 
die aanleunt bij de zijne te pro
moveren heeft de huidige paus 
daarin overigens niet veel veran
dering gebracht. Dat maakt bv. dat 
geen van hen de rol van de vrouw in 
de kerk ter discussie wil stellen. Al is 
daar nog een andere goede reden 
voor: vrouwen hebben geen stem
recht bij het kiezen van een nieuwe 
paus. En waarom zou een poten
tiële paus zich dan druk maken over 
het celibaat of over het vrouwelijk 
priesterschap? 
Naast een simpele pronostlek over 
de toekomstige kerkvader onder-

'VOlO' of 'Nolo' 
Panorama, donderdag 21 mei 1998. TVi 

thie evenwel uit naar de zwarte 
kardinaal Francis Arinze, een Nlge-
rlaan die de kijker goedlachs ver
telde hoe prettig het wel niet is om 
te dansen tijdens de eucharistie. De 
Afrikaanse kerkgemeenschap Is bo
vendien de snelst groeiende ter 
wereld en daarom lijkt ons niet 
slecht als de kerkvader eens van dat 
continent kwam. Het zou de Eu
ropese katholiek mogelijk ook eens 
over de grenzen van de eigen pa
rochie doen kijken. 
Maar voor zo'n paus is de kerk 
voorlopig nog niet klaar, zo leerden 
we. De kardinalen met stemrecht 
zijn veelal 'krasse knarren' met een 

gingen wij deze 'Panorama' ook als 
een aanklacht tegen het conser
vatisme in de kerk. Paus word Je 
immers maar ais Je voor de kar
dinalen een 'consensusfiguur' 
bent. En dat niet alle kardinalen 
broeders zijn, mocht dan weer blij
ken uit het gegeven dat de heren, 
voor ze in geheime afzondering 
gaan, gefouilleerd worden op het 
bezit van zaktelefoons en, jawel, 
afluisterapparatuur... Gereedschap 
dat, zo dachten wU, toch niet tot de 
noodzakelijke uitrusting van een 
goed christen behoort. 

Krik 

28 mei 1998 



D
~ ""•" at het lente is, zal u inmiddels wel duidelijk 

geworden zijn. In Dendermonde is het sinds 

enige tijd ook 'Lente in de kunst': een dertigtal 

kunstenaars in de lente van hun leven toont er zijn 

werk. Een aanrader! 

# T E N T O O N S T E L L I N G 

Dendermonde is voor een paar weken een 
'bezette stad'. Meer dan dertig jonge kun
stenaars iiebben letterlijk alle tentoon
stellingszalen van de stad ingenomen om 
de lente van hun kunst aan het publiek 
voor te stellen. 

Is de titel van deze tentoonstelling mooi, 
de uitwerking ervan bevestigt dat de vlag 
de lading dekt: deze tentoonstelling ver
zamelt het kruim van de pas afgestudeerde 
'meesters' - hun officiële titel! - van onze 
Hogere Instituten voor Beeldende Kun
sten (de vroegere academies en Sint-Lu-
casinstituten). Het resultaat van deze eer-
stehng mag gezien worden! De tentoon
stelling wordt begeleid door een uitzon
derlijk mooie catalogus waarin elke deel
nemer in woord en beeld wordt voor
gesteld. 

Het ligt voor de hand dat de tentoon
stelling een zo breed mogelijk aanbod geeft 
van wat vandaag leeft en beweegt aan onze 
Hogere Instituten en in het werk van hun 
afgestudeerde kunstenaars. 
Schilderijen, grafiek, beelden, installaties, 
figuratief en abstraa, met klassieke basis of 
meer experimenteel van inslag, ... alle 
tendensen zijn in dit lente-fresco te zien. 
Niet alles op hetzelfde niveau, maar in zijn 
geheel de moeite waard met resultaten die 
er wezen mogen. Kortom: een afspiegeling 
van de maatschappij waarin wij leven, met 
haar positieve en haar negatieve aspecten. 
Maatschappelijk en moreel heeft men het 
ahnaar meer over 'normvervaging'. Deze 
normvervaging zet zich ook door in de 
beeldende kunsten. Alles kan, alles ge
beurt, want 'alles is kunst' (zoals Beuys 
initieerde). 

Biimen het korte bestek van deze bijdrage 
is het niet onze bedoeling een discussie aan 
te vatten over 'normen-bepaling', en is het 
onmogelijk in te gaan op de bijdragen van 
de kunstenaars afzonderlijk. Wij zouden 
van de éne teveel en van de andere te 
weinig zeggen. Alle deelnemers verdienen 
onze waardering en aanmoediging omdat 
zij met de moed van hun jeugd hun kaarten 
op tafel leggen en tonen waar zij - na hun 
studies - staan. 

EEN NIEUWE WIND 

Even moedig en aanmoedigend is dit bij
zondere initiatief, precies omdat het aan de 
pas afgestudeerde kunstenaars een der
gelijk podium biedt. Aan de basis van dit 
initiatief staat de directeur van de Den-
dermondse academie voor beeldende kun
sten ft'efSpr«yf. Bijzonder bekwaam, altijd 
wakker én vindingrijk, beleeft de academie 
dank zij zijn vele ideeën en initiatieven 'een 
nieuwe lente en een nieuw geluid'. Piet 
Spruyt besefte van bij het begin de gunstige 
ligging van Dendermonde: perfect in het 
midden van de driehoek Gent, Antwerpen 
Brussel. Dendermonde is dus een plaats 
om op 'neutraal terrein' de grote aca

demies uit te nodigen tot een dialoog en 
confrontatie. Directeur Spruyt neemt hier
toe het voortouw. Zijn initiatieven stralen 
niet alleen af op zijn academie maar ook 
op de stad. 

In die stad vindt hij medestanders in de 
schepen van Cultuur en in de kersverse 
directeur van het Cultuurcentrum Belgica. 

Wij laten hen hier zelf aan het woord. 
Ferdy Willems, schepen van Cultuur: 
„Voor Dendermonde is 'Lente van de 

Kunst' tegelijk ook een eerste stap in de 

richting van een meer geïntegreerd stedelijk 

cultuurbeleid, waar een aantal van de 

diverse stedelijke diensten die zich inlaten 

met cultuur in de stad, de handen in elkaar 

toonstelling. Deze eerste editie richt zich 

nog voornamelijk op de beeldende kunst, 

maar er wordt ook al verder gedacht dan 

deze eersteling. Op termijn beoogt 'Lente 

van de Kunst'een grootschalige gebeurtenis 

te zijn die de afgestudeerden en afstu

derende studenten van de departementen 

kunst van de verschillende hogescholen een 

forum wil bieden om gezamenlijk naar 

buiten te treden. De kunstzinnige lente die 

in Dendermonde opgestart wordt wil een 

Lente in de kunst! 
geslagen heeft. De Koninklijke Academie 

voor Schone Kunsten, het Cultuurcentrum 

Belgica en de Stedelijke Academie voor 

Muziek en Woord zijn actieve partners 

geweest in de werkgroep die deze eerst 

editie van 'Lente van de Kunst' tot stand 

heeft gebracht." 

MUZIKAAL SLOT 

Krist Biebaux, directeur CC Belgica: „Het 

project moet eigenlijk het jaarlijkse te

rugkerende koninginnestuk vormen van 

dat tentoonstellingsbeleid van Cultuurcen

trum Belgica. Uitgerekend omdat het méér 

is dan alleen maar een zoveelste ten-

platform zijn voor al wie net afstudeerde in 

de beeldende en audiovisuele kunst of heel 

binnenkort zal afstuderen in de drama

tische kunst of in de muziek. Daartoe stelt 

Dendermonde haar podia, tentoonstel

lingsruimten en culturele infrastructuur ter 

beschikking. De stad wordt de plaats waar 

kunstenaars uit diverse kunstvormen met 

elkaar in dialoog kunnen treden... De titel 

van het project, 'Lente van de Kunst', duidt 

al op de essentie ervan: ieder jaar opnieuw 

willen wij de nieuwe lente onder de kun

stenaars tonen. 

Voor de eerste editie werden vanuit de 

Koninklijke Academie voor Schone Kun

sten alle in 1997 afgestudeerden van de zes 

hogere instituten voor beeldende kunsten 

aangeschreven. Uit al deze instituten zijn er 

kunstenaars die enthousiast gereageerd 

hebben. A/s aanzet tot een uitbreiding van 

het project naar muziek en naar de au

diovisuele en dramatische kunsten, wordt 

in het laatste weekeinde - naast een film

projectie - een muzikaal slotgebeuren ge

organiseerd met medewerking van twee 

hogescholen. Het Koninklijk Conservato

rium Brussel en het Lemmensinstituut 

Leuven presenteren op zaterdag 30 mei in 

de theaterzaal van Cultuurcentrum Belgica 

een avond met respectievelijk oude muziek 

en kamermuziek. In dit geval zijn het niet 

de afgestudeerden, maar de afstuderenden 

die zich voorstellen. De jonge musici die 

zich op de scène zullen presenteren, zijn de 

laatstejaarsstudenten die het binnenkort 

als professionele muzikanten zullen moe

ten waarmaken." 

Harold Van de Perre 
c& Lente in de Kunst. Toten met 31 mei in 

de Ros Beiaardzaal van het StaSntis 

van Dendermonde. Daar wordt een 

plan met aanduiding van de overige 

zalen meegegeven. 

c»Op 30 mei in de grote zaal van CC 

Belgica: muzikale slotavond, om lOu. 

'Vernietiging 

en de voyeur' 

van Jong 

talent 

wouter otten. 
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OPGAVE 111 

HORIZONTAAL 
4. Waarmee een zekere voget 

op pijnlijke wijze de dingen 
om zich heen kan waar
nemen (10) 

7. Schepen die uitvaren om 
een populair volksvoedsel 
te vergaren (11) 

9. Onophoudelijk gaten ma
ken! (9) 

10. Kostbaar (4) 
11. Deze plaats vind je in Lim

burg aan het Kempisch Ka
naal (4) 

12. Hemellichamen die je uit
nodigen om aan te schui
ven voor het maal (7) 

14. Haar vroomheid lijkt wat 
overdreven, maar handig is 
dat je er hete voorwerpen 
mee kan vastpakken! (6) 

15. Gebeds-negendaagse (6) 
16. Als je nu hiermee zou ko

men aanzetten, ben Je 
meer dan een half Jaar te 
vroeg (13) 

VERTICAAL 
1. Dit zitmeubel Is speciaal 

bestemd voor oudere 
mensen (15) 

2. Croenlander (6) 
3. Een lief klein blauw bloem

pje IS hier tot volwassen
heid gekorrien en wekt je 
aldus op om Iemand in her
innering te houden (13) 

5. veldslag (12) 
6. Kortstondige regenperi

ode? (6) 
8 Nederlandse tegenhanger 

van Oostende (8) 
12 Hoofddeksel(tje) (5) 
13. Zo'n populair liedje Is 

meestal van korte duur! 
(4) 

OPLOSSING OPGAVE 110 
Horizontaal: 3. tent, 4. blaar; 
6 luchtigheid, 7 manager; 10. 
na, 11. wieg, 12. bleek, 14. 
drop, 15 Germaan: 16. lul; 17 
non 
verticaal: 1. reputatie, 2. 
^acht; 4. buiten bereik, 5. rul-

tenkonlng, 8. Aag; 9. gedaan, 
13. era 15. gil. 
onze winnaar van deze 
week komt uit 1082 Brus
sel. William van Daele 
woont er In de Koekelberg-
laan 82. HU mag binnenkort 

zijn prijs thuis verwachten. 
De briefkaart met de op
lossing van opgave 111 ver
wachten wij ten laatste op 
maandag 8 Juni a.s. op ons 
adres: Barrlkadenpiein 12 
te 1000 Brussel. 
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E én van de succesnummers van vorig jaar was 

ongetwijfeld 'Het Dilbert-principe'. Het 

boek prijkte maandenlang in de bestsellerlijsten en 

dat terwijl het in feite één grote grap is. Dilbert kijkt 

sinds kort in de toekomst. 
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Ook u moeten de kleine kantjes van uw 
oversten al zijn opgevallen. Zo zal iedereen 
zich vergaderingen herinneren waarop 
niets werd beslist, of kwam er iets heel 
anders uit de bus dan eigenlijk beslist werd. 
Soms zijn beslissingen van oversten ook 
dom, echt lachwekkend of contra-produc
tief. Zo was er een onderneming die ge-
hjktijdig (a) een drugscontrole liet uitvoeren 
op haar werknemers en (b) een campagne 
ter versterking van de menselijke waar
digheid lanceerde. En juist daarover gaat 
het Dilbert-principe: over (domme) ma-
nagementstechnieken. En gezien de meeste 
mensen wel hier of daar een (in)directe 
overste hebben zitten, is de markt on
gekend. 

Het cartoonfiguurtje Dilbert is ontsproten 
aan het brein van Scott Adams, tot voor 
enkele jaren zelf nog 'ondergeschikt'. ,JW»7-
joenen witteboordenmedewerkers hangen 

de strips van Scott Adams aan de muur, 

vooral omdat het daar vastnagelen van de 

baas in eigen persoon wat te vergaat." luidt 
het op de achterflap. En dat kunnen we 
begrijpen: sommige situaties zijn echt wel 
zeer herkenbaar. Maar gezien het niet ge
past is om 'de baas' in zijn eigen stom
miteiten te verslaan, is zwijgen vaak de 
boodschap. En het ostentatief omhoog han
gen van dit soort tekeningetjes... Waarbij er 
niet op gehoopt moet worden dat de chef 
een en ander ook daadwerkelijk begrijpt. 

HET PRINCIPE? 

Iedereen heeft wel eens gehoord van hard
werkende krachten die jaar na jaar pro
motie maken totdat ze op een niveau 
belanden dat eigenlijk net iets boven hun 
kunnen Hgt. Het is het zogenaamde 'Peter
principe'. Scott Adams meent dat dit niet 
helemaal juist is: „Maar tegenwoordig lijkt 

het er meer op dat in het management 

mensen worden aangesteld die voordien er 

nog nooit blijk van hebben gegeven dat ze op 

welk niveau dan ook iets hebben gepres

teerd. " is zijn vaststelling. Hij gaat een stapje 
verder en creëert het Dilbert-principe: „De 

basis van dat idee bestaat eruit, dat de minst 

nuttige werknemers steevast daar worden 

benoemd waar ze het minste kwaad kun

nen: in het management." 

Wat dan volgt is een erg vlot geschreven 
boek over de 'magiërs' van het mana
gement. De hoofdstukken zijn, vanzelf
sprekend, doorspekt met cartoons van ge
naamde DUbert, maar ook met talloze E-
mails (electronische post) die de auteur 
toegezonden kreeg van over heel de wereld. 
De meesten waren afkomstig van 'on
dergeschikten' die Adams wat gratis in
spiratie aan de hand deden. 
Gezien het boek erg veel media-aandacht 
heeft gehad in veelgelezen magazines zal u 
enkele klassiekers uit het eerste Dilbert-
gamma al wel kennen. Maar enkele voor
beelden willen wij u toch niet onthouden. 

• „Om de omvang van het terrein waarop 

je markonderzoek betrekking beeft wat in te 

dammen kun je werkgroepen instellen. In 

werkgroepen zitten allerlei mensen die om 

onverklaarbare redenen veel vrije tijd heb

ben en die allemaal veel van gratis broodjes 

houden. Ze komen in een vergaderzaal 

bijeen en worden daar door een deskundige 

aan een reeks vragen onderworpen. Voor 

veel van dit soort mensen is het de eerste keer 

in hun leven dat er tijdens het voederen nog 

naar ze wordt geluisterd ook " 

• „De beste werkzaamheden zijn die waar

van de resultaten niet meetbaar zijn. (...) Je 

bijdrage aan kwaliteit is een stuk een

voudiger op te blazen dan de kwantitatief 

meetbare werkzaamheden die je hebt ver

richt. Niet doen: verkoop, programmeren, 

operationele activiteiten, klantenservice, 

transport. Weldoen: strategiebepaling, alles 
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specialisten bezig voorstellen in elkaar te 

draaien waarmee ze geld voor de verdere 

ontwikkeling van hun intemetplannen wil

len loskrijgen. Ze moeten zich daarbij wel 

wat inhouden, anders proesten ze de uit-

éndelijke versie van hun voorstellen he

lemaal onder van het lachen." aldus Adams, 

Onder Dilberts 
waar het woord 'media' in voorkomt, mar

keting (...), langetermijnprojecten, reclame, 

bemiddeling." 

• „Zelden zal een consultant adviseren dat 

alles bij het oude moet blijven, en dat je 

moet ophouden met geld over de balk 

smijten door consultants in te huren. Verder 

komt een consultant zelden tot de kern van 

het probleem binnen een bedrijf want die 

kern is meestal degene die de consultant 

heeft ingehuurd. Veel liever zoeken con

sultants rmar mogelijkheden om de 'stratgie' 

en de 'processen' te optimaliseren." 

DE TOEKOMST 

Een succes aan de kassa verdient een ver
volg, om tot dat besluit te komen heb je 
geen consultants vandoen. Ook Scott 
Adams weet dat en sinds enige tijd ligt dan 
ook 'De toekomst volgens Dilbert' in de 
boekenrekken. Daarin verschijnt Adams' 
Induhvidu, een term die gebruikt wordt om 
de minder snuggeren op deze aardkloot 
mee aan te spreken of te omschrijven. 
Dilberts toekomst wordt geschetst aan de 
hand van een groot aantal voorspellingen. 
Ze zijn geschreven in dezelfde nonsensstijl 
van het eerste boek en het laat zich dan ook 
veronderstellen dat de Hefhebbers er weer 
massaal voor naar de boekhandel zullen 
gaan. We laten er enkele op u los. 
De capaciteit van het internet zal blijven 
groeien, voorspelt Adams. Al heeft dat dan 
weer vooral te maken met ondernemers die 
zich door slimme verkopers laten inpakken. 
'U kan er maar beter bij zijn, mijnheer!' 
„Voor bedrijven is het economisch gezien 

nauwelijks verantwoord om steeds maar 

nieuwe apparatuur aan te schaffen teneinde 

aan de toenemende eisen op het gebied van 

internet te voldoen. (...) Terwijl ik dit 

opschrijf zijn overal ter wereld software-

die het het hele boek door erg moeilijk 
schijnt te hebben met de ontwikkeling van 
de technologie. 

VREEMDE PIPO'S 

Een niet onaardig beeld van de toekomst 
vinden we dan weer in de zgn. 'Pipo-filter'. 
Want Adams zit met een probleem dat er in 
de toekomst niet kleiner op zal worden: 
„Een van de grootste problemen waar ik in 

mijn leven tegenaan loop is de onophou

delijke stroom klachten, domme vragen en 

onsamenhangende meninkjes die andere 

seriand. En omdat ze niet altijd gestoord 
willen worden lijken ze soms op 'strenge 
Duitsers'. 

DEMOCRATIE 2000? 

Voor zowat alle dingen des levens heeft 
Adams een oplossing. Ook voor de de-
moCTatie dus. Daarom deze afsluiter: „De 

laatste tijd zijn politieke onderwerpen echter 

zo ingewikkeld geworden dat de gemiddelde 

stemgerechtigde er geen touw meer aan kan 

vastknopen. (...) we worden tegenwoordig 

ook geacht een mening te hebben over 

economische politiek, strategische allianties 

en de gezondheidszorg. De gemiddelde bur

ger heeft natuurlijk nooit voldoende tijd om 

zich over al die onderwerpen een wel

overwogen mening te vormen, maar toch 

kabbelt alles rustig voort, met name omdat 

een gebrek aan begrip mensen er nooit van 

heeft weerhouden ergens een mening over te 

hebben. Bovendien kan iedereeen altijd nog 

'de stem van zijn geweten' volgen. (...) Stel 

diverse stemgerechtigden met een stalen 

gezicht de volgende waag: "Moet de over-
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mensen met mij wensen te delen. Ik heb 

helemaal geen behoefte aan technieken 

waarmee ik mensen die met mij willen 

communiceren kan tegenhouden." En 
daarom hoopt Adams dus op de komst van 
de Pipo-filter, een soort van apparaatje dat 
ongewenste boodschappen vernietigt nog 
voor ze geopend kunnen worden. 
De toekomstvisioenen van Adams zijn on
voorspelbaar: van intelligente kleding naar 
het leven op een andere planeet. Al kan dat 
ook naar hier komen. Of is het dat al. De 
auteur biedt hier de oplossing aan: hoog
begaafde buitenaardsen - leven van een 
andere planeet dat ons bereikt is per de
finitie hoog begaafd, vraag dat maar aan de 
speld in de hooiberg ... - wonen in Zwit-

heidsreserve meer geld in omloop brengen 
of mag hij pas halverwege de tweede helft 
invallen ?' De vraag slaat nergens op, maar je 

vindt vast wel iemand die daar een ge

fundeerd oordeel over kan geven. De mens is 

er zo aan gewend geraakt dat hij overal een 

mening over moet hebben dat je van een 

reflex zou kunnen spreken." 

We laten u de rest van 'De toekomst volgens 
Dilbert' dan maar zelf ontdekken ... 

(gv) 
c»Het Dilbert-principe. Scott Adams. 

Uitg. Lannoo - Tielt. 1997. 332 blz., 

795 fr. 

c» De toekomst volgens Dilbert. Scott 

Adams. Uitg. Lannoo - Tielt. 1998,239 

blz., 695 fr. n 
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