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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

I n Brussel is een nieuw initiatief ontstaan 

om naar aanleiding van de komende 

verkiezingen met een Vlaamse 'open 

stadslijst' naar de kiezer te trekken. Begin mei 

1998 riep Vic Anciaux Agalev op om met VU, 

ID21 en onafhankelijken een open stadslijst te 

vormen. Daarop voelde ook de SP zich 

geroepen om naar een Vlaamse lijst met VU en 

Agalev te streven. Aan de socioloog Christian 

Kesteloot werd gevraagd te bemiddelen. 

Tijdens een bijeenkomst van het VU-

arrondissement Brussel, op 16 juni jL, werd 

beslist om de bemiddelingsopdracht van 

Kesteloot als 'afgerond' te beschouwen. De VU 

wenst rechtstreeks met de andere partijen, 

waaronder ook de VLD, te onderhandelen. De 

VU krijgt daarbij de steun van ID21 en een 

groep onafhankelijken uit het Brusselse sociaal-

culturele- en welzijnsmilieu. Deze groep heeft 

samen met Vic Anciaux op 13 juni jl. een 

Charter van de Open Stadslijst opgesteld. Het 

Charter werd aan de Brusselse VU-

arrondissementsraad voorgelegd en door de 

leden van deze raad goedgekeurd. Het Charter 

dient als een basistekst om met SP, Agalev én 

VLD onderhandehngen aan te knopen. Daartoe 

is op 18 juni jl.met instemming van de Brusselse 

VU-arrondissementsraad een uitnodiging naar 

de betreffende partijen verstuurd. De CVP 

wordt niet uitgenodigd omdat verondersteld 

wordt dat deze partij niet garant kan staan voor 

het noodzakeHjke pluralisme, de vernieuwing en 

ontzuilmg. Met het Charter wordt gestreefd 

naar een vernieuwend Brussels beleid waarin de 

zorg voor de levenskwaliteit en gelijke kansen 

voor elke Brusselaar centraal staan. Dat betekent 

o.m. dat verdraagzaamheid tegenover en 

waardering voor de nieuwe Brusselaars wordt 

opgebracht. Het houdt bovendien de erkenning 

van de tweetaligheid van Brussel in. 

Bepaalde partijen, zo staat in het Charter 

geschreven, moeten de oude gewaden afleggen 

om samen een nieuwe politieke wind door 

Brussel te laten waaien. Kandidaten van VU, 

VLD, SP ID21 en onafhankelijken zouden 

samen een Hjst vormen. Daarbij moeten 

voldoende kandidaten uit de populatie van 

nieuwe Brusselaars aan bod komen. Er wordt 

benadrukt dat de open stadslijst niet de vorm 

van een kartel kan aannemen. Aan de 

uitgenodigde partijen wordt wel gevraagd om de 

verscheidene kandidaten te steunen. Bij de 

opstelling van de lijst zal rekening gehouden 

worden „met een billijke én evenwichtige 

krachtverhouding tussen de deelnemende 

groepen." De kandidaten worden aangemaand 

het vernieuwend programma te onderschrijven 

en zouden „uitdrukkelijk verklaren dit bij 

verkiezing samen in één fractie uit te voeren." 

Met de Hjst zou een meertalige campagne 

gevoerd worden. De open stadsHjst moet 

deelname aan het beleid mogelijk maken. De 

VU eist dat Bert Anciaux de lijst trekt. 

(evdc) 
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D e drama's die zich dagelijks in het 
verkeer afspelen zijn ergerlijke vor

men van geweld, doorgaans veroor
zaakt door mensen die denken dat ge
weld zich beperkt tot met mekaar op de 
vuist gaan. Verkeer komt van verkeren, 
omgaan met anderen. En dat moet, zo 
blijkt uit de feiten, een te zware opgave 
zijn voor steeds meer mensen. De ver
zameling van gewelddadige feiten die 
ons dagelijks wordt opgediend begint 
bultenmaatse vormen aan te nemen. 
Een jonge postbediende wordt neer
geknald tijdens haar dienst, valse agen
ten die aan carjackingüoen, een priester 
die ervan verdacht wordt geweld te 
hebben gepleegd op zijn vrouwelijke 
leerlingen, migrantenjongeren die 
amok maken... Dit zijn enkele vluchtige 
flashes uit recent nieuws van bij ons, 
terwijl we reeds dagen geweld op en 
rond de voetbalstadia in Frankrijk ver
teren en opgejaagde Albanezen uit Kos
ovo zien wegvluchten voor de Servische 
overmacht. 
Deze feiten brengen ons bij het moord
dadige ongeval te Schilde waar vier fa
milieleden In één klap om het leven 
kwamen. Uit de berichtgeving blijkt dat 
dronkenschap en overdreven snelheid 
de oorzaken zijn. Maar Is deze vast
stelling wel voldoende om dit drama 
"erg" te vinden en tussen de vele andere 
weekendongevallen te klasseren? 

Wat in Schilde gebeurde Is veel meer 
dan dat. Het ongeval deed zich voor op 
een plek waar een afgescheiden fiets
pad was aangelegd en waar honderden 
mensen dagelijks In alle rust voorbij-
fietsen. Dat deze "luxe" toch nog de 
bedding voor een drama kan zijn, be
wijst dat tegen (rlj-)geweld niets Is be
stand! 

Verkeerd 
bezig 

Buurtbewoners beschuldigen de plaat
selijke politie van laksheid, het zou niet 
de eerste keer zijn dat een wagen er 
ongestraft aan 120 km per uur voor-
bljraast. De vrachtwagenbestuurder zou 
een onberispelijke staat van dienst heb
ben, hij zou nooit dronken zijn tijdens 
het werk, de snelheidsbegrenzer zou 
met hebben gewerkt, enz 
Maar wie heeft daar een boodschap aan 
tot zolang mensen denken dat. "mijn 
auto, mijn vrijheid" Is? Jaren geleden 
heeft de auto-lndustne gepoogd ons via 
deze dwaze slogan wijs te maken dat de 
auto zowat het laatste stukje Individuele 

vrijheid van de mensheid Is. Uit ver
schillende hoeken werd deze leugen 
toen tegengesproken, maar de over
heid liet begaan. De autolobby Is mach
tig, weetje wel... 
Veiligheid is ook een zaak van een goed 
uitgeruste wegeninfrastructuur, deze 
laat op tal van plaatsen te wensen over. 
Bovendien voert de overheid geen con
sequent verkeersbeleid. De onduidelijk
heid over de voorrangsregels bij ro
tondes en het gesukkel met de ver
borgen camera's zeggen toch vol
doende. 
Het autopark, explosief aangegroeid 
door een tweede wagen. Is het ver
keersbeleid steeds voor geweest, de 
wegeninfrastructuur hinkt hopeloos 
achterop. En als dan eindelijk kredieten 
voor wegen werken vrijkomen, zorgt -
zoals we nu meemaken - een nlet-
gecoórdineerde opstoot van werken 
voor files, ongevallen, ongemakken en 
op sommige plaatsen voor verkeers
chaos 
Tweede factor is het feit dat geweld in 
het verkeer onvoldoende als crimineel 
gedrag wordt beoordeeld Hoe snel zit
ten dronken chauffeurs na een ongeval 
of bekeuring niet weer opnieuw In het 
verkeer? Men acht het met voor mo
gelijk dat bij de strafmaat voor het 
dronken aanrijden van mensen nog over 
"maanden" gesproken wordt en niet 

over 'jaren" of bij dood zelfs niet eens 
over levenslang rijverbod! 
Omdat de aanleg van nieuwe wegen 
haast uitgesloten is, dringen maatre
gelen om het verkeer te ontlasten zich 
op Een gebruiksvriendelijker openbaar 
vervoer, het verbod om zware vrachten 
woonkernen te laten dwarsen, het op
nieuw gebruiksklaar maken van water
lopen en spoonwegen voor vrachtver
voer; het zijn zovele maatregelen die 
zouden kunnen helpen, maar die geen 
kans krijgen omdat er telkens weer ho
gere belangen spelen. 
Misschien mag de overheid ook wat 
strenger zijn bij het verlenen van ver
gunningen voor vrachtwagenchauf
feurs. Veilig rijden Is meer dan de weg
code kennen of weten welke producten 
als gevaariijk worden omschreven. Dit 
zware beroep vraagt een morele code, 
wie ze overtreedt begaat een beroeps
fout. 
De meeste verkeersongevallen zijn het 
gevolg van een gebrek aan verantwoor
delijkheid, een gemis dat door betere 
wegen, een snelheidsbegrenzer of een 
verborgen camera met goed kan ge
maakt worden Het Is de mens, en door
gaans hij alleen, die de oorzaak Is van 
veel onheil Wie dit niet kan inzien Is 
verkeerd bezig! 

Maurits van Liedekerke 



Pa's pas een 
woordenboek! 
135 jaar is eraan gewerkt, maar nu is het er 

eindelijk: het "Woordenboek der 

Nederlandsche taal', onder kenners al 

gebombardeerd tot 'grootste woordenboek 

ter wereld'. Het moet dan ook geen sinecure 

geweest zijn om de 40 boekdelen en 45.000 

bladzijden samen te stellen. Daarop 

bevinden zich zowat alle denkbare 

Nederlandse woorden van 1500 tot 1976. 

Vreemd genoeg is het boek volledig 

uitgegeven in de oud-Nederlandsche 

spelling. Deze was ook gangbaar toen er in 

1864 aan begonnen werd. In het werk niet 

alleen woorden, maar ook zinnen die 

aantonen hoe ze gebruikt kunnen worden. 

Wie het werkje in boekvorm wil bestellen 

zal daar een kleine 40.000 fr. voor over 

moeten hebben. 

Een seizoen Frieda 
„Nu Ik Frieda Brepoels drie maanden heb meegemaakt, ben ik 
zeker dat zo'n opdracht mets voor mij is Politiek moet je in je 
hebben, je moet er door gebeten zijn Politiek betekent heel hard 
werken en veel verantwoordelijkheden dragen, zonder daarvoor 
veel erkenning te krijgen Je moet het politieke spel kunnen 
meespelen en het gekibbel verdragen Je moet een goed ma
nager zijn, beschikken over een grote luisterbereidheid en vatten 
wat tussen de regels staat. Je moet ook snel problemen kunnen 
analyseren en vlug beslissingen nemen ( .) Dit vraagt een enorm 
engagement en veel liefde voor het vak " 

Ann Plas na 5 maanden stage bij VU-gedeputeerde Brepoels, in 
Vacaturesizn 20juni '98 
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^ DOORDEWEEKS # 

Uit een enquête blijkt dat zo
wat driel<wart van onze medeburgers 
zicli goed in zijn vel voelt. Bij één op 
drie zit dat vel wel rond een te dik 
lichaam. Evenveel mensen zitten van 
tijd tot tijd wel eens in 'een dipje' en al 
evenveel doen er nooit aan sport. De 
resultaten zijn niet onderbouwd door 
wetenschappelijke gegevens: ze ge
ven enkel aan wat we over onszelf 
denken. 

Binnenkort krijgt u weer ge
woon één gouden en één witte gids in 
de bus. 

^ Indoor-Cartingbanen die met 
sfulting bedreigd worden omdat ze ge
legen zijn in een industriezone en niet 
in een recreatiezone krijgen weer een 
sprankeitje hoop. Vlaams minister van 
Ruimtelijke Ordening Eddy Baldewijns 
denkt eraan om zones voor luidruch
tige recreatie in te stellen. Echt 
waar 

Roken verhoogt de kans op 
Alzheimer 

'^ In een zaak van sexueei mis
bruik ondervraagt het parket van Ton
geren 1.200 vrouwen. 

P In het dorpje Melden is een 20-
jarige vrouwelijke postbode neerge
schoten. Ze was op ronde met de pen
sioenen. 

r In september zullen treinrël-' 
zlgers die recent geplaagd werden 
door vertragingen allerhande, een 
korting krijgen. Of de trein dan ook zal 
rijden, is nog niet geweten. 

'" Wie veel rookt, heeft meer 
kans op Alzheimer 

F Een dronken vrachtwagen
chauffeur rijdt in op een fietsend ge
zin: vier leden ervan overieven de klap 
niet. 

r Van nogal wat pariementsle-
den van de groenen bestaat een dos
sier bij de staatsveiligheid. 

I De brave consument die zijn 
afval selekteert zorgt voor een over
aanbod aan oud papier en glas. 

Kleine stunt op groot WK: Iran 
verslaat de VSA. Commentaar van de 
iraniërs: de 'grote Satan heeft een 
lesje geleerd'. 
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MUZIEKSCHOOL 
Provinciegouverneur van Vlaams-Brabant 
Lode De Witte heeft de terugbetaling van 
de wedden van het Franstalig personeel 
van de muziekschool in Wezembeek-Op-
pem geschorst. 
In feite is de school in Wezembeek-Oppem 
de Franstalige afdeling van de muziek
school van het Brusselse Sint-Pieters-Wol-
uwe. Dat is strijdig met de wet. Toch 
bestaat de muziekschool in Wezembeek 
reeds 25 jaar. De Vlaamse oppositie in 
Wezembeek, Democraten Wezembeek-

Oppem (DWO) diende daartegen regel
matig klacht in. In meerdere arresten 
benadrukte het Arbitragehof de onwet
telijkheid van het bestaan van de mu
ziekschool. Maar, de toen nog unitaire 
provincie Brabant deed of haar neus 
bloedde, de gouverneur beweerde dat de 
school nooit officieel werd opgericht. Na 
klacht van DWO en op advies van het 
ministerie van Onderwijs trad de provincie 
Vlaams-Brabant wel op. 

SLUW 
Tot m den treuren blijft het Arbitragehof 
het Carrefour-antsx. herhalen. Dat bete
kent dat de Franse gemeenschap geen 
subsidies aan Franstalige verenigingen m 
Vlaams-Brabant kan verlenen. De effec
tieve vernietiging van deze subsidies is een 
andere zaak. Als het hen past roepen de 
Franstaligen op tot 'burgerlijke ongehoor
zaamheid'. Zoniet doen ze er alles aan om 
via sluwe vondsten de vernietiging te ver
mijden. Zo bracht de Franse gemeenschap 
de subsidies in verschillende artikelen in 
het decreet over de uitgavenbegroting on
der. In algemene termen wordt dan ver
wezen naar 'de bevordering of uitstraling 
van de Franse cultuur'. 

MORELE WAARDE 
In De Standaard van verleden weekeinde 
stipte Joost Ballegeer in een lezersbrief 
terecht aan dat het zogenaamde 'civieke' 
landsdeel zich niet bij de Carrefour-ar-
resten van het Arbitragehof neerlegt. 
Waarom, zo vraagt hij zich af, ,^u Vlaan

deren het aanstaande arrest van het Ar

bitragehof moeten volgen}" Ballegeer 
doelt op het oordeel dat het Arbitragehof 
over het in het Vlaams parlement goed
gekeurde repressiedecreet zal vellen. Zoals 
bekend dienden de Franse gemeenschap 
en het Waals gewest daartegen klacht in. 
Met steun van SP en de Brusselse CVP 
vragen nu ook de Brusselse regering en een 
meerderheid binnen het Uitgebreid Bu
reau van de Brusselse hoofdstedelijke raad 
aan het Arbitragehof om het Vlaams re
pressiedecreet te vernietigen. Brussels 
CVP-raadslid Walter Vandenbossche bleef 
om 'morele redenen' afwezig tijdens de 
stemming. De Brusselse CVP-minister/o5 
Chabert schaarde zich wel achter het ini
tiatief. De Brusselse regering en het Uit
gebreid Bureau van het Brussels parlement 
zijn van mening dat het Vlaams parlement 
met het repressiedecreet haar bevoegdheid 
heeft overschreden. Bovendien stelt de 
Brusselse regering dat „Talrijke demo

craten zich verzetten tegen het feit dat dit 

decreet personen vergoedt die met de be

zetter gecollaboreerd hebben." De Brus
selse minister-president Charles Picqué 

(PS) betreurt dat een debat „met een zo'n 

bijzondere en morele waarde niet op het 

federale niveau werd aangegaan." 

AMALGAAM 
De Franstaligen zijn slech geplaatst om 
over morele waarden te spreken. Hoe 
moreel hoogstaand is het om de arresten 

En dat we 
Rode Duivels 

zijn dat zullen 
we weten... 

van het Arbitragehof naast zich neer te 
leggen? Picqué is bovendien intellectueel 
oneerlijk. Door de stugge houding van de 
Franstaligen heeft de federale regering 
nimmer de a-sociale gevolgen van de re
pressie kunnen wegwerken. 
Brussels VU-raadslid Sven Gatz verzet zich 
tegen de houding van de Brusselse re
gering. ,J)e Franstalige partijen weigeren 

om deze problematiek op een serene wijze 

te benaderen. Bewust of onbewust wordt 

van het decreet een amalgaam gemaakt. 

Mies wordt wit-zwart gesteld en Vlaan

deren zou een fascistoïde gemeenschap zijn. 

We herinneren eraan dat het decreet een 

beperkte vergoeding instelt voor repres-

sieslachtoffers die eerherstel kregen en be-

staansonzeker zijn. Ik wist niet dat nazi

collaborateurs zomaar van een Belgische 

rechtbank eerherstel kregen." 

CORDON SANITAIRE 
Nogal wat Franstalige en Vlaamse partijen 
ergeren zich aan het feit dat ook het 
Vlaams Blok het repressiedecreet mee 
heeft goedgekeurd. Ze zien daarin het 
doorbreken van de 'cordon-sanitaire'. 
Daarbij wordt verondersteld dat zonder de 
hulp van het Vlaams Blok het decreet niet 
kon worden goedgekeurd. 
Vlaams parlementshd Herman Lauwers 

stuurde een bericht naar de redacties om 
dat te ontkennen. „Hef voorstel van de

creet werd goedgekeurd met 60 stemmen 

voor, 43 tegen en 16 onthoudingen. In de 

commissie Welzijn werd het decreet eerder 

door alle partijen, behalve het Vlaams Blok 

goedgekeurd. De partij vond dat het voor

stel niet ver genoeg ging. Had het Vlaams 

Blok dezelfde houding aangenomen in de 

plenaire vergadering, dan was het decreet 

hoe dan ook door een meerderheid on

dersteund. Door het groot aantal ont

houdingen hadden CVP en VU een meer

derheid van 44 tegen 43 stemmen. Dat is 

een even nipte meerderheid als deze van de 

Vlaamse regering. Dat het Vlaams Blok een 

decreet of resolutie mee goedkeurt, is geen 

opzegging van de 'cordon sanitaire'. Het 

absurde van een dergelijk redering is dat 

geen voorstellen of ontwerpen van decreet 

zou mogen mgediend worden en laten 

stemmen indien de kans bestaat dat het 

Blok ze mee goedkeurt. De 'cordon-sa

nitaire' kan toch niet inhouden dat de 

andere fracties hun stemgedrag door het 

Vlaams Blok laten bepalen." 

MARINE 
Volgens een bericht in De Standaard zal na 
de zomer meer dan driekwart van het 
personeel van de Marine geleid worden 
door Franstaligen. Nochtans is de Zee
macht met meer dan 70% Nederlands
talige militairen de meest Vlaamse macht 
onder de strijdkrachten. 
In september wordt de Franstalige/acij^es 

25 juni 1998 



Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, het was me de week wel. In de eerste 
plaats omdat ik gemerkt heb dat ik voor mijn Geeraerts Om-
budsdienst, kortweg 'GO!' alweer een te duchten concurrent heb. 
Zoals Jaak G., over wie ik u vorige week nog berichtte, is ook hij 
een blauwe vogel: op zijn Internetpaginaatje adverteert de 
genaamde Freddy Feytons met zijn 'interesses', zijnde voetbal en 
sociaal dienstbetoon. Kameraad Freddy zal dan overigens content 
zijn dat men eraan denkt om voor één keer het vragenuurtje in de 
Kamer van donderdag naar woensdag te verschuiven. 'Tiens, ze 

denken misschien dat ze daarmee Dutroux uit zijn element 
brengen' zei onzen Adam. Nee, vriend van de pers, het is omdat 
de heren en dames op donderdag voor hunnen TV met den 
trikoloor willen gaan zwaaien. Ze willen gaan kijken naar de 
Rode Duivels tegen Zuid-Korea! Daar dampt mij de koekoek! 
Ik wil u ook feliciteren omdat gij wat ruimte vrij had voor het 
repressiedecreet, 't Wordt toch zo stilaan tijd dat we een en ander 
vergeven. Daarom hoeft, wie dat wil, het nog niet te vergeten. 
Zelfs de Rooie Rutten was het daarmee eens. Ik ontwaar in de 
Vlaamse gazetten overigens weinig kwade wil: zou dat komen 
omdat de CVP deze keer mee in de boot zit? Wat mij wel hoog bij 
de traanklieren grijpt is dat die Maingêne de Franstaligen wil 

verzamelen om op 11 juli in Brussel te gaan roepen en tieren tegen 
de brave feestvierders. Ik hoor dat nu sommige Vlamingen willen 
gaan tegenbetogen. Vriend De Liedekerken: ik ga dit jaar niet 
naar Brussel om te schreeuwen en ik hoop dat ook de voorste en 
andere posten afzien van tegenroepen. Ik zie de vertekende 
beelden van roepende en duwende Vlamingen met leeuwenvlag 
al op het journaal. Dat helpt niks of niemand vooruit, zeker de 
Vlaamse zaak niet. Zelfs de Bruine Maesen heeft dat begrepen en 
dat is toch ook niet de slimste van den hoop ... 
Uw trouwe, 

De Gele Geeraerts 

# DOORDEWEEKS • 

Rosiers de nieuwe flottieljesadmiraal van 
het operationeel commando. Dat is een 
verrassende aanstelling, want normaliter 
was deze bevordering voorbestemd voor 
de Vlaming De Cock, sinds april 'ver
bannen' naar een NAVO-hoofdkwartier in 
Groot-Brittannië. In het najaar neemt an
dermaal een Franstalige het logistieke 
commando over van een Vlaming. Ook de 
stafchef van de Marine is een Franco
foon. 

De Nederlandstalige vice-admiraal Willy 

Herteleer is tevens hoofd van de Generale 
Staf, de hiërarchisch hoogste functie in de 
Belgische strijdkrachten. Naar verluid zou 
Herteleer zich fel hebben verzet tegen het 
Franstalig overwicht aan de top van de 
Zeemacht, hij kon echter niet verhinderen 
dat in oktober Franstalige hoofdofficieren 
het bevel krijgen over zowel het ope
rationeel als logistiek commando van de 
Marine. Meer dan drie vierde van het 
Marinepersoneel ressorteert onder deze 
commando's. 

VLD 
Onlangs ontstond beroering in VLD-krin-
gen. Een verongelijkte Mare VeruHlghen 

haalde bijzonder kritisch uit naar sommige 
partijgenoten die zijn populariteit vrezen. 
Verwilghen kon bovendien niet aanvaar
den dat anderen, waaronder VLD-voor-
zitter Guy Verbofstadt, zouden bepalen 
welke plaats op welke lijst hij tijdens de 
komende verkiezingen zou moeten in
nemen. 

Verwilghen aasde op een eerste plaats op 
de Senaatshjst, Verbofstadt vond dat hij die 
rol moest opnemen en dat Verwilghen best 
een strijdplaats voor de Kamer innam. 
Maandag jl. werd een voorlopig com
promis uitgewerkt. Verbofstadt neemt de 
eerste, Verwilghen de tweede plaats op de 
Senaatslijst in. 

HILARISCH 
Het onbegrijpelijk en ongerechtvaardigd 
Franstalig overwicht doet zich ook voor bij 
de brigadegeneraals, een officieel onbe
staande graad in het Belgisch leger. De 
brigadegeneraals vullen internationale 
functies in. Acht van de tien onder hen zal 
tegen het einde van het jaar Franstalig zijn. 
Op het internationale militaire forum mag 
vooral niet opgemerkt worden dat de 
meerderheid van de Belgische bevolking 
Nederlandstalig is. Meer nog, het is alsof 
de Vlamingen er van geen tel zijn en het 
lijkt er sterk op dat het Hof deze on
aanvaardbare evolutie in de hand werkt. 
Zo valt het op dat van de tien briga
degeneraals drie afkomstig zijn van de 
Marine, de kleinste strijdmacht waarin 
koning Albert als prins de graad van 
divisieadmiraal opnam. Twee van de drie 
'Marine-brigadegeneraals' komen uit de 
omgeving van het koninklijk paleis. 

Bovendien is het Hof ook tussenbeide 
gekomen om de sluiting van het Sint-
Anna-Kwartier in Laken te verhinderen. 
Begin juli wordt daar ook de Voorbe
reidende Divisie van de Koninklijke Mi
litaire School uit Lier ondergebracht. De 
drang van de Belgische monarchie om het 
Franstalig karakter van de laatste unitaire 
bastions te versterken, is niet alleen een 
aanfluiting van het democratisch beginsel. 
In het licht van het onlangs opgerichte 
Prins Filipfonds neemt de koninklijke druk 
zelfs een hilarische toon aan. Het Fonds, 
waarvoor 100 miljoen fr. is uitgetrokken 
moet ervoor zorgen „dat de buren elkaar 
beter leren kennen" en moet voorkomen 
„dat al te simplistische vooroordelen zou
den ontstaan..." 

Het 'groene 
gevaar' nu 

ook in de 
Staats

veiligheid. 
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V laams minister van Onderwijs Luc Van den Bossche (SP) 
en vertegenwoordigers van VU, CVR VLD, en Agaiev 

sloten verieden weel< donderdag een al<l<oord over de 
liervornning van het gemeenschapsonderwijs. 

Democratisering, decentralisering en depolitisering zijn 
daarbij de sleutelwoorden. 

Hervorming 
gemeenschapsonderwijs 

Bijna 10 jaar geleden, na de commu
nautarisering van het onderwijsbeleid, 
werd de Autonome raad van het ge
meenschapsonderwijs (Argo) opgericht. 
Het lag daarbij In de bedoeling dat een 
gedepolitiseerd en gedecentraliseerd ge
meenschapsonderwijs, zonder de strakke 
bevoogding van de minister van Onder
wijs, met een herkenbaar en krachtig pe
dagogisch project zou uitpakken. Daar 
kwam weinig van in huis. En door de logge 
structuren en de Inknmpende onderwijs
budgetten kon het gemeenschapsonder
wijs (Go) geenszins de concurrentie met 
het katholieke net aan. In het Vlaams 
regeerakkoord dat CVP en SP drie jaar 
geleden sloten, werd de hervorming van 
het Co aangekondigd. Daartoe was en is 
een tweederde meerderheid nodig, vorig 
jaar knoopte minister van Onderwijs Luc 
Van den Bossche onderhandelingen aan 
met VLD en vu, maar deze verliepen 
moeizaam. Na enkele weken intensieve 
gesprekken werd de knoop dan toch 
doorgehakt. 

Koppelden de oppositiepartijen de her
vorming van het Go niet aan deze van het 
secundair onderwijs, dan toch heeft het 
Argo-akkoord ook gevolgen voor het ka
tholieke net. Zo werd overeengekomen 
dat het personeelsstatuut verder in alle 
netten zal gelijkgeschakeld worden. Be

langrijker nog is dat naar een éénvormige 
boekhoudkundige controle voor alle net
ten zal worden gestreefd. Toch valt af te 
wachten of deze 'akkoordjes In de rand' 
zullen uitgevoerd worden. De 'Gulmard-
straat' is niet bepaald te vinden voor een 
gelijkschakeling van de financiële controle 
en deze gelijkschakeling moet niet met 
een tweederde, maar met een gewone 
meerderheid worden goedgekeurd. 
Het gemeenschapsonderwijs moet dan 
ook vooral door de interne hervorming 
slagvaardiger, aantrekkelijker en compe
titiever worden. Opvallend daarbij is dat 
de Invloed van de vakbonden tot een 
minimum Is beperkt. Aan het hoofd van 
het gemeenschapsonderwijs komt een 
afgevaardigd bestuurder die door een 
extern bureau zal worden geselecteerd en 
die Instaat voor het dagelijks beleid. Op 
het niveau van de Vlaamse gemeenschap 
situeert zich de inzake bevoegdheden fel 
afgeslankte Raad van het Gemeenschaps
onderwijs (RCO), De Raad waakt over de 
vrije keuze en de kwaliteit van het go en 
beslist over grote investeringen en in
frastructuurwerken. Tegen 2003 moet de 
RCO samengesteld zijn uit 15 leden waar
van er drie worden aangewezen door de 
universiteiten van Brussel, Genten Leuven 
en twee door de vijf Vlaamse Autonome 
Hogescholen, 10 leden worden recht

streeks verkozen door de schoolraden. De 
schoolraden, bestaande uit acht leden, 
situeren zich op het lokale niveau. Drie 
leden van de schoolraden worden recht
streeks uit en door de ouders verkozen, 
nog eens drie leden worden rechtstreeks 
uit en door het personeel verkozen, twee 
leden worden 'gecoöpteerd' door ver
tegenwoordigers van het 'soclaal-econo-
mlsch-cultureei milieu' (SEC) De school
raden kunnen gepast Inspelen op de 
plaatselijke behoeften en adviseren de 
directeur. De functie van schooldirecteur 
wordt gehenA/aardeerd, Kan de directeur 
de gewenste doeleinden niet invullen, 
dan dreigt hij of zij, in tegenstelling tot In 
het katholiek onderwijs, afgezet te wor
den. 
Het Argo-akkoord voorziet in de oprich
ting van een nieuw orgaan op het 'tus-
senniveau', de scholengroep, bestaande 
uit verschillende basis- en secundaire 
scholen. De scholengroepen krijgen be
langrijke bevoegdheden toegewezen, 
want staan in voor het pedagogisch-, 
personeel- en financieel beleid. De scho
lengroepen worden bestuurd door een 
Algemene Vergadering (met afgevaardig
den van elke plaatselijke schoolraad), en 
door een Raad van Bestuur, bestaande uit 
tien leden, waaronder de algemene di
recteur en zes leden rechtstreeks ver
kozen door de schoolraden, 
Vlaams parlementslid Kris Van Dyck. die 
samen met Nelly Maes het akkoord voor 
de VU ondertekende zei bijzonder ver
heugd te zijn met de democratisering van 
het gemeenschapsonderwijs. 2/3 van de 
leden zuilen er inderdaad rechtstreeks 
worden verkozen. Toch had Van Dyck ook 
een waarschuwing op zak, ,,Het vermijden 
van de sluipende politisering kan niet in 
een decreet worden ingeschreven." 
Vooral de Inbreng van de universiteiten, 
hogescholen en het SEC-milieu kan tot 
een sluipende politisering leiden. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Vorig jaar op 11 juli liet de Voerense 

burgemeester Smeets op vraag van zijn vriend 

Happart naast de Belgische, Waalse, Europese 

en Luikse vlag aan het Voerense gemeentehuis 

ook een bord aanbrengen met daarop de tekst 

'Nationalisme Flamand Stop!'. Binnenlandse 

Zaken wilde het bord verwijderen, maar kon 

dat niet. Adjunct

arrondissementscommissaris Wijnants moest 

het bord verwijderen, maar wilde het niet. 

VU-burgemeester van Riemstjan Peumans 

diende tegen deze gang van zaken een klacht 

in en VU-senator Bert Anciaux vroeg in het 

parlement hoe het dossier vorderde. „De heer 

Procureur des Konings heeft er mij thans van 

op de hoogte gebracht dat het dossier zonder 

gevolgd geklasseerd werd." luidde het recente 

antwoord van Tobback. Dit jaar is er weer 

een Voerwandeling op 11 juli. Loop haar 

vooral niet mis! 

4 

WETSTRAAT 

I n de kamer van Volksvertegenwoordigers heeft 
de VU de begrotingsaanpassing van 1998 niet 

goedgekeurd. VU-kamerlid Hugo Olaerts Inaalde 
daarbij zwaar uit naar de federale regering. 

Tot spUt van wie 
het benijdt 

VU-volksvertegenwoordiger Hugo 

Olaerts beklemtoonde vooreerst dat 
Vlaanderen voor de EMU-toetreding 
heeft gezorgd. „Van dankbaarheid mer

ken wij evenwel niets. Ik verwijs hierbij 

naar het decreet-Suykerbuyk. Vlaanderen 

wil voor het repressiedecreet betalen. Toch 

staan de Franstaligen op de rem." 

^^CXÉ^,:ai,ii^^fs s-^-f 

DISCRIMINATIES 

Olaerts had het bovendien over de im
mens hoge belastingsdruk en het verband 
tussen deze en de toenemende fraude. 
,J)e minister van Financiën zegt dat de 

hoge belastingsdruk vooral te wijten is aan 

de grote fraude. Met minstens evenveel 

wetenschappelijke onderbouw kan gesteld 

worden dat de fraude zo hoog is door de 

onevenredige en ongerechtvaardigde be

lastingen. Verontrustend en ergerlijk is dat 

er voor de personenbelasting in 1962 nog 

een minimumtarief van 10% en een maxi-

mumtarief van 55% gold. Het hoogste 

tarief is gebleven, maar het laagste tarief is 

reeds tot 25% opgelopen. Dit beeft tot 

gevolg dat de kleine middenmoot wordt 

gestraft en dat er minder belasting op de 

opbrengsten van slapende kapitalen wordt 

geheven." 

Het VU-kamerlid pikte tevens op de 
actualiteit in. Er wordt sinds het jongste 
CVP-congres fel gedebatteerd over de 
fiscale discriminatie tussen gehuwden en 
samenwonenden. Olaerts betwist dat 
niet, maar voegde daar een aantal dis
criminaties aan toe waarover niemand 
spreekt. 

Helaas bestaan er zijn nog veel meer 

discriminatie inzake fiscaliteit tussen ge

huwden onderling. Zo worden de on

roerende inkomsten automatisch bij het 

hoogste inkomen gevoegd zonder dat re

kening wordt gehouden met de eigenaars

structuur of met de herkomst van de 

onroerende goederen. Bovendien worden 

echtgenoten die om medische redenen of 

Geschenlc 
aan verdaciiten 

Op 2 september a.s. vangt het smeergeld-
proces Agusta/Dassault aan. VU-kamerlid 
Geert Bourgeois heeft er reeds ettelijke keren 
op gewezen dat de Belgische staat een af
schrift van het strafdossier moet opvragen 
en eventueel bewarende maatregelen moet 
nemen. Dit alles om te vermijden dat be
paalde betrokkenen zichzelf opeens onver-
mogendzouöen verklaren om aan hun even
tuele geldelijke verplichtingen te verzaken. Er 
doen nu reeds geruchten de ronde dat be
paalde beklaagden bezig zijn hun onroerend 
goed van de hand doen. 
Overigens dient de Belgische staat zich bur
gerlijke partij te stellen nog voor het proces 
begint. Tijdens de Uniop-zaak heeft de Bel
gische staat pas na de uitspraak een bur
gerlijke procedure ingeleid. Dat heeft niet 
enkel handenvol geld gekost, het haalde ook 
niets meer uit, zodat de beiastingsbetaier of 
de benadeelde partij bedrogen uitkwam. 
Aan de premier vroeg Bourgeois of de Bel

gische regering zich burgerlijke partij zal stel
len voor het proces een aanvang neemt en of 
de Belgische staat officieel op de hoogte is 
gebracht van het proces zodat het straf
dossier tijdig kan worden opgevraagd. Pre
mier Dehaene presteerde het om andermaal 
deze vragen te ontwijken. Of toch.,,Indien de 
staat schade heeft geleden, zullen wiJ deze 
recupereren. Wij wachten de gerechtelijke 
uitspraak af en zullen Indien nodig optreden 
zoals In de UnIop-zaak." 
Geert Bourgeois: ,,U weigert om het straf
dossier op te vragen zodat geen bewarende 
maatregelen kunnen genomen worden en 
bepaalde verdachten de kans krijgen om zich 
opeens onvermogend te verklaren. Door de 
gerechtelijke uitspraak af te wachten voor
aleer de staat zich burgerlijke partij stelt, 
geeft u een geschenk aan de betrokkenen. 
Als u optreedt zoals tijdens de Uniop-zaak 
kost de procedure bovendien nog een smak 
geld." (evdc) 

Hugo Olaerts: „België verliest aan 
waarde en invloed. Tot spijt van wie 

het benijdt. 

omwille van de hoge leeftijd uit elkaar 

zijn, gestraft en de hoofdelijke aanspra

kelijkheid tussen echtgenoten zorgt nog 

steeds voor menselijke rampen. Het ge

brek aan duidelijke wetgeving leidt ertoe 

dat de sterken hun rechtszekerheid kunnen 

kopen en de zwakken het moeten ont

gelden. En zijn er niet de talrijke dis

criminaties doordat de belastingsplichten 

hun veranderlijke en ingewikkelde rechten 

niet kennen^. Voor de gewone gepensi

oneerde, loon-of weddetrekkende met of 

zonder vervangingsinkomen, zou de fiscus 

automatisch voor de best wettelijke op

lossing voor de belastingplichtige moeten 

kiezen." 

ZINLOOS 

Olaerts betreurt dat de federale regering 
niet meer de kans te baat neemt om 
politieke keuzen te maken en werkelijke 
beleidsdaden te stellen. Nu de EMU ge
realiseerd is, moet stilaan geld worden 
vrijgemaakt om beleidsopties in te vullen. 
In dit land behoort slechts de helft van de 
beroepsbevolking tot de actieven, de re

gering dient daarom de activiteitsgraad te 
verhogen. Bovendien vindt de VU dat de 
bevolking recht heeft op een realistisch 
plan waarin een aantal overheidsinves
teringen op middellange termijn wordt 
opgenomen. „In drie jaar tijd moet een 

lastenverlaging van zo'n 100 miljard op 

arbeid worden doorgevoerd." 

De VU beschouwt de EU-deelname als 
positief, maar acht het noodzakelijk dat 
ook naar een grotere Europese sociale 
welvaart wordt gestreefd. Olaerts pleit 
voor het invoeren van een Europese 
werkloosheidsnorm. De lidstaten moeten 
aangezet of verplicht worden om een 
werkloosheidspercentage van 6% te be
reiken. ,fiovendien kom ik op voor fiscale 

convergentie. Wij ijveren niet voor 1 Eu

ropees tarief inzake de vennootschaps

belasting. Toch kunnen de lidstaten elkaar 

niet langer beconcurreren met buiten

sporige lage fiscale tarieven." 

Ook de Belgische staat laat zich daardoor 
verleiden, zo merkte het VU-kamerlid 
fijntjes op. Nu de EMU gerealiseerd is, 
ziet Olaerts geen bijzondere rol meer 
voor deze staat weggelegd. 
Hugo Olaerts: ,flet waarnemen van so

ciaal-economische bevoegdheden op fe

deraal niveau wordt steens zinlozen De 

overheveling van deze bevoegdheden naar 

de gewesten en gemeenschappen wordt 

onafwendbaar. Ook de wijziging van de 

financieringswet is voorzien. Een deel van 

de personenbelasting alsook van de ven

nootschapsbelasting dient regionaal te 

worden geïnd. Voor de VU is het pleidooi 

voor meer Vlaanderen onlosmakelijk ver

bonden met betere Europese afspraken 

betreffende de werkgelegenheid, fiscaliteit 

en een soort 'sociale minimumsokkel'. 

Meer Europa en meer Vlaanderen kunnen 

samengaan. Eén zaak staat daarbij vast. 

Het is logisch dat België aan waarde en 

invloed verliest. Tot spijt van wie het 

benijdt." 

(evdc) 

Rechten en plichten 
Volgens de Wet op de Postdiensten is De 
Post niet aansprakelijk voor de haar op
gedragen diensten. De wet beschermt De 
Post tegen onterechte aanvallen en vage 
geschillen. Er moet ook rekening ge
houden worden met het feit dat de meeste 
poststukken anoniem worden verstuurd. 
Volgens VU-senator Bert Anciaux ont
staat wel een probleem wanneer De Post 
zich onterecht achter de wet gaat ver
schuilen. Dat deed zich voor naar aan
leiding van de diefstal van circulaire 
cheques uit onbewaakt overgebleven 
overlastzakken. 

De Post beweert geen enkele fout te 
hebben gemaakt. De dienst beschouwt 
haar taken bovendien als een pure op
dracht zonder de plicht in acht te nemen 
om de opdrachten zo goed mogelijk te 
vervullen. De Post wil met andere woor
den haar wettelijke rechten laten gelden, 
zonder de plichten erbij te nemen. De 
Post kan zich niet langer achter de wet 
verschuilen indien blijkt dat de opge
dragen diensten op een onzorgvuldige 
manier werden uitgevoerd. Een wets
voorstel in die zin werd door Bert An
ciaux ingediend. 
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Eind 1996 werd door het Nationaal 

Boerenkrijgcomité de aanvraag tot het 
uitgeven van een herdenkingspostzegel 
ter gelegenheid van 200 jaar Boerenkrijg 
ingediend. Tegelijkertijd werd gevraagd 
om de voorverkoop van deze zegel te 
laten gebeuren in het Oost-Vlaamse 
Overmere. Het was inderdaad in deze 
deelgemeente van Berlare dat twee eeu
wen geleden een plattelandsopstand uit
brak die zou uitgroeien tot wat als de 
Boerenkrijg een plaats heeft gekregen in 
onze vaderlandse geschiedenis. 

AFGEWEZEN 

Voorverkopen van postzegels zijn ware 
publiekstrekkers en geeft een herden
kingsprogramma, in dit geval rond de 
Boerenkrijg, extra aandacht bij bevolking 
en media. Tijdens de voorverkoop wordt 
er ook een speciale stempel gebruikt voor 
het afstempelen van de diverse post
stukken die tijdens de voorverkoop wor
den verstuurd. Hierbij ziet de lezer een 
afdruk van het ontwerp van de stempel 
die in Overmere zou worden gebruikt. 
"Zou" want op 7 mei 1997 ontvingen wij 
vanwege De Post volgend negatief ant
woord. „De Filatelistische Commissie 
onderzocht nauwgezet de mogelijkheid, 
uw aanvraag tot het uitgeven van een 
postzegel over de Boerenkrijg in 1998, te 
realiseren. Het groot aantal voorstellen 
verplichtte tot een strenge selectie. Zij 
kan uw suggestie spijtig genoeg niet op
nemen in het filatelistisch programma 
1998." 

In verband met het inrichten van de 
voorverkoop hebben we nooit een ant
woord gekregen. 

Ontevreden over dit antwoord lieten wij 
kamerlid Karel Van Hoorebeke (VU) een 
parlementaire vraag stellen aan minister 
Elio di Rupo. Uit zijn antwoord ont
houden wij dat De Post heel karig is met 
uirieg over het uitgeven van herden
kingszegels. Samengevat kwam het mi
nisteriële antwoord hier op neer: de 
Filatelistische Commissie maakt een 
keuze uit de aanvragen, de weerhouden 
voorstellen worden verantwoord voor de 
Raad van Bestuur van de Post die het 
ontwerp van programma vastlegt. Tegen 
de keuze is geen enkel beroep mogelijk, 
een afgewezen aanvraag kan later op
nieuw worden ingediend. 
In ons geval waren de beheersorganen 
van De Post van oordeel dat ons verzoek 
niet in het programma kon worden ge-
mtegreerd omdat „steeds een perfect 
evenwicht in de geïllustreerde thema's 
wordt nagestreefd". 

Uit het antwoord van minister Di Rupo 
blijkt dat het vooral de Filatelistische 
Commissie is die beslist over het al dan 
niet uitgeven van een postzegel. Naar 

p tal van plaatsen wordt herdacht dat in 

oktober 1798, 200 jaar geleden dus, in 

Overmere bij Dendermonde, de opstand tegen de 

Franse bezetting uitbrak. De rebellie, die algemeen 

was op het Vlaamse platteland, werd nog datzelfde 

jaar bloedig tot staan gebracht bij Hasselt. Een 

Nationaal Boerenkrijgcomité wou deze 

gebeurtenissen met een postzegel belangstelling 

bijzetten, maar dat bleek te hoog gegrepen. 

O A C T U E E L • 

slechte Belgische gewoonte bestaat deze 
commissie, uitgezonderd de voorzitter, 
uit evenveel Frans- als Nederlandsspre
kende leden, terwijl dit volgens de be
volkingscijfers een verhouding 60 N en 
40 F zou moeten zijn. 

FLAUWE KUL 

Wat is de waarde van het antwoord dat de 

aanvraag volgend jaar opnieuw kan in

gediend worden? Het gaat toch niet op 

renkrijgcomité de zaken echter niet eng 
beschouwt, moge blijken uit het feit dat 
het een schilderij van Constantin Meu
nier uit 1875 op het oog had om op de 
postzegel af te drukken. Van het doek 
Verzamelde boeren in de Kempen bevindt 
zich een exemplaar in het museum van de 
schilder te Brussel en een m het Ko
ninklijk Paleis. 

Het argument van teveel aan aanvragen 
kan kloppen. Zo leerden we uit het 

Geen postzegel 
voor 200 Jaar 

BoerenkrUg 
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om in 1999 of in 2000 een historisch feit 
te herdenken dat dan 201 of 202 jaar 
geleden is gebeurd! Dat een Boeren-
krijgpostzegel niet in het programma ge-
integreerd kan worden of dat hij het 
perfect evenwicht in de thema's zou ver
storen, klinkt belachelijk. Wellicht is de 
ware reden het feit dat de Boerenkrijg een 
volksopstand was van het overwegend 
Vlaamse gedeelte van de Zuidelijke Ne
derlanden tegen de repressie van het 
Franse Directoireregime en dus eigenlijk 
tegen Frankrijk gericht. En dat is in de 
ogen van Franstalig België nog steeds een 
vorm van heiligschennis. Dat het Boe-

é" i \ 
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Zo zou de speciale stempel er hebben 
uitgezien... 

ministeriële antwoord dat De Post in 
1996 niet minder dan 167 aanvragen 
ontving waarvan er uiteindelijk 48 in 

aanmerking werden genomen. 
Maar als we het uitgifteprogramma van 
1998 overlopen dan kunnen we toch 
vragen stellen bij de belangrijkheid van 
sommige herdenkingen: 

- Wat is het maatschappelijk nut van een 
zegel die 75 jaar postzegelhandel her
denkt? 

- 75 jaar Sabena, werd reeds met 2 post
zegels herdacht. 

- 200 jaar Les Amis Philantropes, wat een 
Franstalige loge is... 

- de Hoge snelheidstrein en tot slot 4 
postzegels om de 100 jarige geboor
tedag van René Magritte te herden
ken... 

Wie deze onderwerpen bekijkt moet, wat 
ons betreft, niet afkomen met "een over
belasting van het uitgifteprogramma" als 
excuus... 

André Vergeylen 

(de auteur is voorzitter van de verza-
melclub De Biekorf te Berlare) 

Monument 

van de 

BoerenkrUg In 

Hasselt. 

„Veel lawaai om niets" 
Onder deze titel geeft Louis Davids, hoofd
redacteur van het Belgisch Israëlitisch 
Weekblad, zijn mening over de commotie 
die ontstaan is rond het decreet-Suyi<er-
buyi<. Aanvanl<elljl< wou Davids er geen 
aandacht aan besteden, maar omdat het 
Vlaamse Forum van Joodse Organisaties 
zich heeft iaten meesiepen door het 
Franstalig Coördinatlecomité voelde hij 
zich verplicht in de pen te kruipen. Dat 
comité heeft met ongemene scherpte het 
decreet aangeklaagd, iets wat het Centraal 
Israëlitisch Consistorie, het meest repre
sentatieve orgaan van het Jodendom in 
België, niet heeft willen doen. Terzijde 

merkt Davids op dat de haatcampagne 
die door de Franstalige pers en politici 
werd ontketend moet gezien worden in 
het kader van de tegenstellingen tussen 
beide gemeenschappen." Davids weet 
waarover hij spreekt, veel van zijn inspan
ningen zijn er op gericht om de Neder
landssprekende joodse gemeenschap in 
de Vlaamse te integreren, wat niet door al 

zijn Franstalige geloofsgenoten wordt ge
waardeerd. 
Vervolgens legt hij zijn lezers uit wat pre
cies in het decreet-SuYkerbuyk staat. 
L. Davids: „Het gaat dus zeker niet om 
een algehele amnestie, om een tegemoet
koming aan verklikkers, aan moordenaars, 
aan folteraars, aan personen die hebben 
deelgenomen aan de Jodenvervolgingen. 
Want in dit geval hadden wij ons scherp 
verzet tegen een dergelijke maatregel." 
Volledigheidshalve brengt Davids verslag 
uit over de wijze waarop het decreet tot 
stand is gekomen, wie het aanvankelijk wel 
heeft goedgekeurd en wie en waarom 
achteraf niet meer. 

Louis Davids besluit zijn commentaar: 
„Van de "zware verontwaardiging in de 
joodse gemeenschap" zoals het in de me
dedeling van het Forum en het Coör
dinatlecomité heet, hebben wij niets ge
merkt. " 
Wij willen er graag op wijzen dat Davids 
met zijn "afwijkend" standpunt de lijn 

doortrekt die hij sinds decennia in zijn 
weekblad verdedigt, in 1979 verklaarde hij 
aan onze redactie- ,.Wij hebben ons in 
vroegere editorialen nogal scherp opge
steld tegen verzoening met Vlamingen die 
zich in daden en getuigenissen tegen onze 
gemeenschap opstelden. Maan tijd brengt 
raad. Aan hatelijkheden heeft niemand 
profijt Vandaag stel ik als hoofdredacteur 
van het Belgisch Israëlitisch Weekblad dat 
wij volkomen achter de amnestie-eis van 
de Vlaamse beweging staan." 
Later heeft hij deze mening herhaaldelijk 
bevestigd. Toen, net zoals nu, verduide
lijkte Davids hoe hij de verschillende vor
men van collaboratie beoordeelt, wat van
uit zijn achtergrond een aanvaardbare re
serve is. Maar hoe voorzichtig geformu
leerd ook, toch is de mening die Davids 
vertolkt nog altijd veel lovenswaardiger 
dan de blinde haat die Waalse en Brusselse 
politici, oud-strijdersverenigingen, Joodse 
organisaties en andere Ware Vaderlanders 
ten toon spreiden. (mvl) 

J 
25 juni 1998 



C ardiff heeft er een drukke tijd op zitten. 

Vertegenwoordigers van de Europese Vrije 

Alliantie, de Europese partij waar ook de VU deel 

van uit maakt, kwamen er samen om de Euro

verkiezingen van 1999 voor te bereiden. Even later 

werden er ook kopstukken van de Europese 

Volkspartij gesignaleerd, die dan weer plaats 

maakten voor de Europese top van regeringsleiders. 

Een overzicht. 

Blair lukt erin 

omGroot-

Brlttannlë van 

de 

Tatcherlaanse 

eurofobie te 
bevrUden. 

6 

Met haar 180 leden is de christen-de
mocratische fractie in het Europees Par
lement een indrukwekkende verzame
ling, maar wil met de toetreding van de 
rechtse Forza Italia van persmagnaat Sil
vio Berlusconi nog groter worden. Wil-
fried Martens, welbekend voorzitter van 
de Europese Volkspartij, meende met 
deze zet zijn christen-democratische po
sitie in het Europees Parlement vooruit te 
helpen, maar kreeg lik op stuk. Zijn 
andere Italiaanse partner Prodi weigerde 
de vergadering in Cardiff bij te wonen en 
een afscheuring lijkt onafwendbaar. 
Martens zelf krijgt ondertussen de wind 
van voren van zijn eigen partij, van zijn 
politieke beschermeling Dehaene en van 
zijn eigen fractieleden die een fractie 
binnen de fractie hebben opgericht. Om 
de christen-democratische waarden bin
nen de EVP te bewaken, heet het. In zijn 
ijver om zijn fractie tot de grootste te 
maken in het Europees Parlement is 
Martens zo ver gegaan om de christen
democraten tot een numerieke minder
heid in zijn eigen fractie te herleiden. ïl 
faut Ie faire! 

WONDERBOY 

De hoofdstad van Wales was ook de plek 

voor de Europese Top die er op 15 en 16 

juni plaatsvond. Alle Europese regerings

leiders gaven er acte de presence om de 
verwezenlijkingen van het Brits voor
zitterschap te evalueren voor Oostenrijk 
op 1 juli de nieuwe voorzitter van de EU 
wordt voor een periode van zes maanden. 
De dag nadien kwam Tony Blair het 
Europees Parlement vertellen wat hij in 
de afgelopen zes maand zoal heeft uit
gevoerd. 

Onder Tony Blair kregen we een nieuw 
Groot-Brittannië te zien. Groot-Brittan-

Hoezeer Blair ook Groot-Brittannië een 
meer democratische weg heeft kunnen 
doen inslaan, op het Europese forum is hij 
toch nog wat te bescheiden gebleken. De 
afgelopen Top heeft een aantal disso
nanten in de Europese hymne aan het 
licht gebracht. Jacques Chirac en Helmut 
Kohl trachtten, al dan niet geïnspireerd 
door op til zijnde nationale verkiezingen, 
opnieuw meer macht in eigen handen te 
krijgen, door te zwaaien met het sub
sidiariteitsbeginsel. Kohl, die al jaren van 
oordeel is dat Duitsland te veel aan 
Europa moet afdragen, acht nu blijkbaar 

Is Tony Blair 
te bescheiden? 

nië is niet langer de lidstaat die er ge
noegen in vindt om zomaar alles wat in 
Europa gebeurt tegen te werken. Blair is 
er zeker in geslaagd om de conservatieve 
Tatcherlaanse eurofobie te overwinnen. 
Hij verdient een dikke pluim voor de 
inspanningen die hij leverde voor het 
verbeteren van de democratie in zijn 
land: Schotten en Welshmen krijgen bin
nenkort meer autonomie en een eigen 
parlement terwijl Noord-Ierland einde
lijk zicht heeft op een duurzame vrede; 
allemaal mede dankzij de Britse won
derboy. 

de tijd rijp om dat nog eens duidelijk te 
maken aan zijn kiezerspubliek. Daarbij 
vergeet hij echter dat de Europese Unie 
slechts kan blijven bestaan wanneer de 
verschillen tussen de verschillende landen 
en regio's worden weggewerkt en het 
principe van de solidariteit behouden 
blijft. 

UITBREIDING? 

Verder blijft de vraag of Blair Groot-
Brittanië zal kunnen binnenloodsen in de 
Europese Monetaire Unie. Ook was er 
kritiek te horen over de onderdanige 

„Machtsvertoon 
biedt geen oplossing" 

In Cardiff hebben de Europese staats
hoofden ook over Kosovo gesproken. Zij 
vragen dat aile Servische miiitaire actie in 
het gebied wordt stopgezet en dat er een 
doeitreffend en permanent internationaai 
toezicht in Kosovo wordt mogeiijk ge
maakt. Verder vragen zij dat aiie vluch
telingen kunnen terugkeren en dat hu
manitaire huiporganisaties onbeiemmerd 
toegang krijgen tot het gebied. Mooie 
eisen die een einde aan het bloedver
gieten in het vooruitzicht brengen, maar 
de enige concrete actie die de Europese 
Raad voorsteit is een verbod voor Joe-
gosiavische luchtvaartmaatschappijen om 
vluchten tussen Joegoslavië en Europese 
steden te organiseren. 
De Europese Raad deeit verder mee dat hij 
hevig gekant is tegen de onafhankelijkheid 
van Kosovo en dat hij nog altijd voor
stander is van een bijzondere status voor 
de provincie waarin dan wel een grote 
mate van autonomie wordt gewaarborgd 
binnen de l^derale Republiek Joegosla
vië. 

Jaak Vandemeulebroucke betreurde 
deze uitspraak van de Europese Raad: „Ik 
ga nog altijd uit van het zelfbeschik
kingsrecht van alle volkeren, zolang dit 
maar op vreedzame wijze kan worden 
geuit. Wanneer de Kosovaarse bevolking, 
bij voorkeur in een referendum, te ken
nen geeft dat ze volledige zelfstandig
heid wil, dan is het onze plicht dit te 
aanvaarden. Het is trouwens nog he
lemaal niet zeker of de Albanezen, die 
meer dan 90% van de Kosovaarse be
volking uitmaken, voor onafhankelijkheid 
zullen kiezen. Velen zullen alleszins ge
wonnen zijn voor een aansluiting bij Al
banië, wat vanuit economisch oogpunt 
natuurlijk niet zo interessant Is. Hoe dan 
ook ligt de enige oplossing voorde Balkan 
in een Europees beleid dat de rechten 
van alle etnische en culturele minder
heden erkent en hun ontwikkeling sti
muleert. Wanneer de landen uit het voor
malige Oostblok gaan toetreden zal daar 
zeker werk van moeten worden ge
maakt " 

De huidige actie van de NAVO, waarbij met 
groot machtsvertoon wordt gedreigd 
biedt voor vandemeulebroucke geen op
lossing en kan enkel maar leiden tot een 
escalatie van het geweld en aanhoudende 
spanningen tussen de Europese Unie en 
Rusland. 
J. vandemeulebroucke: ,,De VN-Veilig-
heidsraad moet een vredesmacht naar 
Kosovo sturen en onder internationale 
controle verkiezingen organiseren. Het 
zelfvertrouwen van Milosevic heeft met de 
recente verkiezingen in /Montenegro een 
zware opdoffer gekregen. De Federale 
Joegoslavische Republiek bestaat nu de 
facto nog enkel uit Servië en de autonome 
provincie Vojvodina. Al de rest keerde 
IVlilosovlc de rug toe. Wanneer de in
ternationale gemeenschap echt sancties 
kan afdwingen die verder gaan dan het 
verbod voor Joegoslavische luchtvaart
maatschappijen, verliest Milosevic ook in 
Servië zelf krediet bij de aanhang die hij 
nog heeft." 

(kva) 

houding die Blair aanhoudt op het in
ternationale plan, waar hij bijna slaafs de 
Verenigde Staten volgt. 
De Top zelf was maar een matte be
doening. Er werden niet echt specta
culaire resultaten geboekt en de Europese 
Raad blijft twee moeilijke dossiers door
schuiven: het debat over de aanpassing 
van de financiering van de Europese Unie 
en de toetredingsaanvraag van Turkije. 
Toch zijn er in de afgelopen zes maanden 
belangrijke dingen gebeurd die de toe
komst van Europa dramatisch kunnen 
wijzigen. 

Eind vorig jaar werd een beslissing ge
troffen over de uitbreiding van de Eu
ropese Unie. Met vijf Midden- en Oost-
europese landen en Cyprus werden on
dertussen daadwerkelijke onderhandelin
gen aangeknoopt die over enkele jaren tot 
toetreding moeten leiden. Andere landen 
uit het Oostblok werden buitenspel gezet, 
maar worden zoet gehouden met ver
hoogde steunmaatregelen die misschien 
ook tot toetreding kunnen leiden binnen 
een tiental jaar. 

Een andere belangrijke gebeurtenis die op 
stapel staat is de ondertekening van het 
vredesverdrag in Noord-Ierland. Beide 
partijen, enkele uitzonderingen niet te na 
gesproken, hebben aangetoond dat ze 
echte vrede wensen en ze zijn daarin 
gevolgd door een grote meerderheid van 
de Ierse bevolking. De voorzitter van het 
EP, de Spaanse christen-democraat Gil-
Robles, maakte van de Europese Top 
gebruik om Tony Blair daarvoor te be
jubelen, waarmee hij eigenlijk indirect 
kritiek leverde op zijn Britse conser
vatieve fractiegenoten (leden van de 
EVP!) die jarenlang het probleem enkel 
maar lieten escaleren. 

EURO 

Een derde verwezenlijking die onder het 
Brits voorzitterschap heeft plaatsgevon
den en waar echt niemand onderuit kan is 
de EMU. Over enkele jaren betalen we 
niet meer met Belgische franken, maar 
met euro's. De Europese Commissie heeft 
goed begrepen dat het een moeilijke 
overgang zal worden en spaart kosten 
noch moeite om de Europese burger in te 
lichten over de voordelen van de euro. Al 
te vaak durft men echter wel eens ver
geten dat er ook heel wat nadelen ver
bonden zijn aan de plotse omschakeling 
van een vertrouwde munteenheid naar 
een vreemde andere munteenheid. Des
alniettemin wordt de euro de eerste echt 
tastbare verwezenlijking van de EU. Veel 
meer nog dan bijvoorbeeld de douane
unie, zal ze er voor zorgen dat de grenzen 
tussen de nationale staten vervagen: meer 
Europa betekent in dit geval dus minder 
België. 

Klaas Van Audenhove 
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België 
draait 
viericant 
Dat België vierkant draait is nu 
onderhand voldoende bewe
zen Het project dat de VU voor
stelt IS echter rond Vlaanderen 
en Wallonië mogen niet langer 
in het Belgische moeras blijven 
steken. Nu 11 juli er aankomt wil 
de VU deze boodschap zo breed 
mogelijk verspreiden met een 
affichecampagne. Ook WlJ-le-
zers kunnen hun steentje bij
dragen tot deze campagne 
door de affiche, waarvan hier
naast een verkleinde versie i 
staat afgedrukt te versprei
den. 

CS» Meer informatie: Caroline 
Van Ackere, Barrikadenplein 
12, 1000 Brussel, tel. 
021219.49.30. 

Opnieuw 
Gentse 

feesten 
De zomermaand juli staat in Gent geiijlc 
aan feesten. Maar niet zomaar feesten. 
Muzikanten, toneelspelers, goochelaars 
en feestvierders bezetten tien dagen lang 
de Gentse binnenstad. Ook de lokale VU 
draagt haar steentje bij tot „Europa's 
grootste stadsfestival". Vanaf zaterdag 18 
t.e.m. maandag 27 juli kan u telkens vanaf 
14u. tot. . . terecht op het VU-terras aan 
het arrondissementeel secretariaat. Af
spraak in de Bennesteeg (hoek Mage-
leinstraat), in volle stadscentrum. 
c» Info: Arr. VU-secretariaat, 

Bennesteeg 2, 9000 Gent. 

Tel. 091223.70.98. 

Op vraag van Vlaams parlementslid Mare 
Olivier (CVP) heeft Onderwijsminister 
Van den Bossche cijfers gepubliceerd over 
het aantal Franstalige leerlingen in West-
Vlaamse scholen. 

Wij hebben ze op kaart gebracht met 
aanduidingen van de evolutie, vergeleken 
met het vorige schooljaar en van de 
overheersende herkomst van de leerlin-

DRIEHOEK 
DRAAIT 

VIERKAHIT 
y \ 

'a^ 

cms PLAN 
IS ROND! 

VU 
VLAAMSE VSUE 
DEMOKMTEN 

Walen en Fransen in 
west-Viaamse schoien 

gen; Wallonië (hoofdzakelijk Henegou
wen) of Frankrijk. 

Over het algemeen is een stijging waar te 
nemen, zowel in het lager als in het 
kleuteronderwijs en zelfs in het secun
daire. 

Deze stijging komt vooral van Waalse 
leerlingen. Niet alle gemeenten kennen 
stijgingen. Met -I-, - en ± naast de plaats
naam wordt de evolutie aangegeven. F of 

W duiden de overheersende herkomst 
aan. 

De gang van zaken is te recent en de 
stijging te gering om maatregelen te ne
men. Al kunnen wij vragen stellen bij de 
Europese motivering van de minister om 
alles op zijn bekloop te laten. 

Karel Jansegers 
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• minder dan 10 

o meer dan 10 

O meer dan 30 

• meer dan 50 

• meer dan 100 

BoerenicrUglierdenicingen 
Poperinge 
Zondag 12 juli 1998, ter gelegenheid van het Guldens-
porenfeest: herdenking van het offer van de Vnjkorpsen van 
het Westland. Om lOu. hoogmis in de Sint-Janskerk, gevolgd 
door optocht door de stad, bloemenhulde aan het monument 
van de oorlogen 14-18 en 40-45. Onthulling van ge
denkplaat voor de slachtoffers van de oorlog en de bezetnng 
1793-1814. Receptie in het stadhuis. 
Langemark 
Zondag 30 augustus 1998, 's namiddags: wandeling van 5 
km langs de Boerenkrijgroute met levende scènes uit de strijd 
van de Vrijkorpsen en de Boerenkrijg. Tot slot: open
luchtfeest rond en op de kasteelvijver. Organisatie: Bae-
kelandstoer-comité, culturele raad en Davidsfonds. 
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De regionale vu-krant 

van Waas, het dorp, de bomen, het 
gras. Wij zullen het altijd een beetje 
door zijn ogen blijven zien. Maar ook 
het heimwee naar Hellas, en naar het 
echte Europa dat hij aan zoveel ge
neraties heeft meegegeven. En daarin 
het eigen land dat aan zijn kinderen 
wordt geboden als een veilig huis. 
Anton van Wilderode was een onver
getelijke leraar Vele generaties heeft 
hij de taal van de kunst leren verstaan, 
de meest talentrijken vonden in hem 
een behoedzaam begeleider 
In zijn wat slepend voorgedragen re
devoeringen toonde hij zich ironisch, 
scherp, sarcastisch soms of vol humor 
en zelfrelativering. 
Die stem zal nu zwijgen. Wij mochten 
zijn tachtigste verjaardag niet meer 
vieren. Maar wat ons van hem blijft, zijn 

Eerbetoon aan Anton van WHderode 

Zaterdag jl. werd te Sint-Niklaas de 
uitvaartplechtigheid van Anton van 
Wilderode gehouden. Meer dan 1.500 
mensen volgden de plechtigheid. Na
mens de Volksunie verspreidde onder
voorzitter Nelly Maes volgende me
dedeling. 

Anton van Wilderode zal altijd leven in 
zijn poëzie. Het landschap van het Land 

boeken en gedichten, maar ook de 
boodschappen van wijsheid en vrede, 
van herinnering en hoop waarmee hij 
de langzame ontvoogding van Vlaan
deren heeft begeleid. 
Anton van Wilderode was een groot 
Vlaming die zijn land en de mensen 
zeer liefhad en dat ook altijd heeft 
getoond. Met droefheid nemen wij af
scheid en blijven hem dankbaar 

Gent en Antwerpen 
samen tegen ozon 

Zon en ozon gaan helaas té vaak samen. 
Tijdens de schaarse zonnige en warme 
dagen die we mogen meemaicen steeict het 
ozonprobleem steeds weer de kop op. 
Telkens worden dan dezelfde vragen ge
steld, maar duidelijke antwoorden ko
men zelden. Net zomin als er maatregelen 
komen. Behalve wat losstaande initia
tieven - ozonticketten bij de NMBS of De 
Lijn - is er van een beleid geen spraak. 
Lieven Decaluwe, VU-schepen voor Leef
milieu in Gent, en Mieke Vogels, Agalev-
schepen in Antwerpen, vonden het als 
vertegenwoordigers van de twee grootste 

Vlaamse steden hoog tijd om hun in
woners degelijk te informeren en de ho
gere overheden op hun verantwoorde
lijkheid te wijzen. Op een gezamenlijke 
persconferentie, eerst in het Gentse St.-
Pietersstation, daarna in Antwerpen Cen
traal, lichtten ze hun voorstellen toe. 
Dat ozon met stopt bij de gemeente
grenzen is uiteraard al lang bekend en dat 
de gemeentelijke bevoegdheid ter zake 
slechts beperkt is, is eveneens geweten. 

or-

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 26 JUill LEBBEKE: Cutdens-

porenkaarting Beletten 1998. Vierdaagse 
prijskaartlng met telkens 4.000 fr vooruit 
+ inleg + trofeeën. Vandaag in Speedy 
Saloon, Brusselsese Steenweg 310, Leb-
beke. Inschrijven vanaf 19u., aanvang 
20u. Inleg: 50 fr. per deelname. Org. i.s.m. 
VU-Lebbeke. 

Za. 27 juni CENT: Dagreis naar 
Frans-Vlaanderen. Vertrek om 8u. stipt op 
de parking E17 Brussetseswg-Land van 
Rodelaan Gentbrugge, langs Poperinge, 
Boeschepe, Katsberg, Codewaertsvelde, 
Eecke naar Cassel. EIndstop te Steen
voorde. Terug rond 21u. Deelname: 1.100 
fr (busreis, fooi, middagmaal, gids), in
schrijven en betalen vóór 18/6 bij Libert 
Robert (231.19.31), Ivan Cheysens 
(231.55.17) of Alfred Van Nevel 
(230.08.33). Org.: VOS-IJzerbedevaart-
werkgroep Gentbrugge-Ledeberg. 

r zo. 28 Juni OUDENAARDE: Bar
becue van vu-Oudenaarde. Vanaf I2u.30 
in Dorshuis ,,De Linde", Berchemweg 250 
te Melden. Deelname: 400 fr, kinderen 
tussen 6 en 12j.: 250 fr. Org.: VU-Ou-
denaarde i.s.m. Vlaamse Vriendenkring. 

Zo. 28 Juni IWELLE: Braadspit-
feest van Vrij Melle i.s.m. VU-Melle. In het 
Hoeveke, Potaardestraat te Gontrode. 
Aanvang I2u. Volw. 400 fr., -12j. 200 fr. 
Inschrijvingen: 09/252.30.23. 

r Vr. 5 Juli LEBBEKE: Guldenspo-
renkaarting Belotten 1998. Vierdaagse 
prljskaarting met telkens 4.000 fr. vooruit 
+ inleg + trofeeën. Vandaag in zaal Gil-
denhuis, Aalsterse straat 135 te WIeze. 
Inschrijven vanaf 19u., aanvang 20u. in
leg: 50 fr. per deelname. Org. I.s.m. VU-
lebljeke. 

DO. 9 Juli CENT: De Gentse VU 
viert de Vlaamse feestdag In het Gra-
vensteen. Karel Van Hoorebeke, VU-ka-
merlid, houdt de feestrede. Gastoptreden 
van Miek en Roel. Afspraak om 20u. Info: 
VU-cent, Bennesteeg 2, 9000 Gent, 
09/223.70.98. 

Vr. 10 Juli CENT: 11 juli-viering 
van VWG-Cent. Om 15u. in zaal Reynaert, 
Reynaertstraat. Gastspreker: Koen Baert. 
M.m.v. Rony Ranke en Emiel Hullebroeck-
koor. Gratis toegang. Ruime parking, info: 
Robert De Geyter, 09/225.09.42. 

Za. 11 juil DEINZE: 11 juli-viering. 
Om 19u. Beiaardconcert (luisterplaats bij 
het museum). Om 20u. Feestzitting in het 

museum met Nolle Versyp, Nadine Heyn-
drickx, Kristien Van Schuyienbergh, Geert 
Dhondt, samenzang met Ant. Van Cau-
wenbergh. Toespraak: Jos Moortgat. Org.: 
Cultuurraad Deinze. 

ZO. 12 Juli ZOTTECEM: Cuidens-
porenetentje - Barbecue. Van I1u.30 tot 
I5u. in het Ontmoetingscentrum te Leeu-
wergem. Volw. 400 fr, -12]. 250 fr. Org.; 
VU-Zottegem. Kaarten bij de bestuurs
leden en in Sint-Jorishof. Reservaties: 
09/360.13.37. 

WEST-VLAANDEREN 
za. 27 Juni ZWEVECEIW: Jaarlijkse 

zomerreis. Het Soete Waasland. Verza
melen om 8u. aan het gemeentelijk zwem
bad, Bekaertstraat. vetrek om 8u.l5 rich
ting Lokeren. om 9u.30 afvaart over 
Durme en Moervaart naar Wachtebeke. 
Om 16u. terug naar Lokeren. Deelname: 
1.000 fr. (bus, boot, treintje, toegang do
mein + avondmaal). Inschrijven tel. 
75.65.57 bij Erik. Org.: Vlaams Klub Croot-
Zwevegem. 

ZO. 28 Juni TIELT: Met de A. van
der Plaetsekring naar Leeds Castle en Can
terbury met de shuttle. Vertrek om 7u. 
Tielt-station: 7u.20 izegem. 9u. Calais. Te
rug in Tiett rond middernacht. Info over 
prijs, programma, enz. bij Hilde Houwen, 
051/40.42.94. 

ZO. 5 juli KORTRIJK: Groepsdeel-
name van VU-Kortrijk aan de wandeltocht 
,,Dwars door Bellegem". Verzamelen om 
14u. aan het Ontmoetingscentrum De 
wervel in Bellegem. 

Dl. 7 Juil ROESELARE: Parkcon-
cert in het St.-Sebastiaanspark, Katten-
straat: „Hommage aan Ann Christy" - Dag 
vreemde man. Met Robert Mosuse, 
Kathleen Vandenhoudten Pascate Michiel-
sen. Org. in het kader van Vlaanderen-
Europa 2002. 

^ vr. 10 Juli KORTRIJK: Deelname 
van vu-Kortrijk aan de 11 jull-optocht naar 
het Gulden Sporenmonument. Verzame
len om 18U.30 aan het Schouwburgplein. 

' Vr. 10 Juli ROESELARE: Croot ak
koord. Klokkengelui om 19u.30. Om 20u. 
Beiaardconcert anno 1922 vanop de St-
Mfchielstoren. Org. in het kader van Vlaan-
deren-Europa 2002. 

za. 11 Juli KORTRIJK: 18de Na
tionaal Guldensporen Zangfeest. Vanaf 
14U.30 in de Concertstudio, in het teken 
van Ernest Van der Hallen. O.t.v. Bert Peet-
ers en kunstzanger Pieter Vis uit N.-Ne-
derland. Ook deelname uit Fr.-Vlaanderen. 
Naast Pelgrimduo ültreya en vendelgroep 
Uilenspiegel. Kaarten en info: 
056/21.69.07. 

Za. 11 juli ROESELARE: Feest van 
de Vlaamse Gemeenschap. lOu. Feeste
lijke eucharistieviering in de St.Michiel-
skerk; I0u.45 receptie Raadzaal stadhuis; 
11u. Beiaardconcert; 13u.30 Guido Ge-
zelle-wandeltocht (7 of 15km) - start en 
inschrijving zaal Ter Walle, Schiervelde; 
14u. demonstratie Rope-Skipper; 20u.30 
Avondfeest op de Grote Markt met o.m. 
concert, koormuziek, samenzang, ambi-
ancemuziek en showpspektakel. Presen
tatie: Mia Pieters. 

Zo. 12 Juli DEERLIJK: Braafdfeest 
van VU-Deerlfjk. Vanaf 11 u. 30 in D'lefte te 
Deerlijk, info: 056/71.76.41-71.47.68. 
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^ UIT DE REGIO ^ 

zo. 12 Juli BRUGGE: Slotmanifes
tatie 11-daagse Vlaanderen-Europa 2002. 
Om 13U.02 straatanimatie. Om 14u. volgt 
een academische zitting in het stadhuis 
met toespraken van o.a. prof. Eric De-
foort, Richard Cells en de Vlaamse mi
nister-president. Om 17u, orkestrale af
stuiting op de Grote Markt, info: 
03/238.20.02. 

VLAAMS-BRABANT 
Vr. 26 juni WGMMEL: Is Vlaan

deren het noorden kwijt? Om 19u.30 
voorstelling door Rtng-TV van de 11 jull-
vieringen van de 9 gemeenten van het 
RCO IMoorderrand (Asse, Grimbergen, Ka-
pelle o/d Bos, Londerzeel, Meise, 
Merchtem, Opwijk, Vilvoorde en Wem-
mel). Om 20u. Academische zitting met 
toespraken door Hugo Goossens, minister 
Leo Peeters, Richard Cells. Optreden van 
Liesbeth List. Presentatie: Wllfried Hae-
sen. fn GC De Zandloper Kaasmarkt 75 te 
1780 Wemmel. Info voor genummerde 
kaarten: 02/460.55.37. 

Za. 11 Juli BRUSSEL: Uw Vlaamse 
feestdag... in onze hoofdstad. Vanaf 
11U.30 op de binnenkeer van het ex-
Algemeen Secretariaat van VOS, Vooruit
gangstraat 333. Org.: vos-Brabant en 
Brussel. Info en inschrijving: Marie-Lou 
Bracke, 02/428.32.25. 

Za. 11 Juli BRUSSEL: Guldenspo-
renviering op de Grote Markt. Om 18u.30 
straattheater, circusacts, steltenloperij en 
percussie. Om 20U.30 zomerfolk. Om 21u. 
optredens van Paul Michiels en Jo Lemaire. 
Samenzang o.l.v. Juliaan Wilmots. Info: 
Mare Platel, 02/219.49.30. 

za. 11 Juli BRUSSEL: Wie gaat 
mee 7 km wandelen door onze hoofdstad? 
Help ons er de Vlaamse aanwezigheid te 
stimuleren. Vetrek om 14u. aan de 
Vlaamse bibliotheek op het Muntptein. Om 
20u. naar de Grote Markt, fnfo: C. Lom-
baert, Mortsel, 03/449.72.95. 

LIMBURG 
zo. 5 JuH ST.TRUIDEN: Provinciale 

Guldensporenviering met in de namiddag 
vanaf 14u.30 o.a. samenzang o.l.v. Juliaan 
Wilmots, volkskunst uit Wit-Rusland en 
optreden van Mama's Jasje. Spreker van 
dienst is Bob Wezenbeek, directeur van 
het VEV. Presentatie: Simonne Janssens-
Vanoppen. Plaats van afspraak: Groen-
markt. Org. 11 juli-comité Limburg i.s.m. 
stadsbestuur en 1l juli-comité St.Trui-
den. 

i Za. 11 Juli VOEREN: 11 juli-vie-
ring. Naar goede jaarlijkse gewoonte za) 
de \rtaamse feestdag in voeren aangevat 
worden met een gezonde wandeling, 
deze keer door het domein Altenbroeck, 
waarna de verloren calorieën terug op
gehaald kunnen worden bü een al even 
gezond braadfeest. PatrikVankrunkelsven 
zal de 11 juli-rede houden. 

Samenkomst om I0u. bij Café Wijnants, 
tegenover het VVV in 's Graven-Voeren. 
Vertrek wandeling om 11u. Aanvang 
braadfeest 15u. in clublokaal SK Moelin-
gen (Bernoweg). Voor het eten betalen 
volwassenen betalen 440fr, kinderen tus
sen 6 en 14 jaar 220 fr De jongsten eten 
gratis. Betalingen braadfeest dienen 
vooraf te gebeuren op rek.nr 450-
0489591-88, vermelding '11 juli-braad-
feest'. 

Meer Info: Anita Pauly, vu-secretariaat. 
Org. VU-Umburg. 

Za. 11 Juli TONGEREN: 11 juli-
viering vanaf I9u.30 in de feestzaal van 
het stadhuis. Optreden van Imago Tijl op 
de Grote Markt. Feestrede door prof. J. 
Baerten over ,,Tongeren-voeren-Brus
selse Rand - parallellen en verschillen". 
Org.: Cultuurraad stad Tongeren. 

ANTWERPEN 
vr. 26 Juni MORTSEL: Wandeling 

in het Provinciaal domein te Brasschaat 
o.l.v. Tuur Wuyts. Vertrek om 19u. aan het 
gemeentehuis te Mortsel. wie geen ver
voer heeft belt wiiiy Grielen (440.25.53). 
Org.: VU-Mortsel. 

za. 27 Juni BORNEM: Vlaamse 
Kring Bornem-Marlekerke neemt deel aan 
het 21ste Vis- en Folklorefestival te Ma
riekerke a/d Schelde. Stand is opgezet in 
de Omgangstraat 24-26, met visdelica-
tessen aan democratische prijzen! Ook op 
zondag 28 juni. 

Zo. s Juli ANTWERPEN: Zingende 
boot. Gezinsuitstap in het kader van Vlaan
deren-Europa 2002. van 14tot I8u. op het 
Albertkanaal. Samenzang o.l.v. Gust Teu
gels. Info en org.: FVV-Nationaal, Ben-
nesteeg 2, 9000 Gent, 09/223.38.83, fax 
09/224.44.81. 

ZO. 5 Juii BONHEIDEN: 11 juli-
viering om 15u. in het CC 't Blikveld. Met 
optreden van Jef Burm, Bob Boonsingers, 
Ivanov, plaatselijke verenigingen; Ballet-
groep Bolero, folkloregroep De Krekels, 
Harmonie De Vrijheid-Rljmenam. Presen
tatie: Ilse Van der Aa, Ivo Ceulemans en 
Guy Pauwels. Gastspreker: Bert Anciaux. 
Drank en versnaperingen. Gratis toe
gang. 

r Dl. 7 Juli SCHOTEN: Orgelconcert 
met werken van Vlaamse componisten, 
gebracht door Mare Vrbeeck, orgelist aan 
de St-.Cordulakerk te Schoten. Om 19U.30. 
Organisatie in het kader van Vlaanderen-
Europa 2002. Info: FVV-Schoten. 
03/645.40.61. 

r vr. 10 Juli WOMIWELCEM: Gui-
densporenzangfeest. Om 20u. in repe
titielokaal KHDV, Schransweg 32. Met Ko
perensemble o.i.v. Joz. De Houwer, klein-
kunstgroep Stukken en Brokken. Presen
tatie: Ludgaar Boogaerts. Inkom gratis. 
Org.: KK Jan Puimège, Vlaamse Vrienden
kring. FVK Rodenbachfonds prov. Antwer
pen. 

F vr. 10 Juii LIER: Vlaamse zan 
gavond o.l.v. Walter Luyten. Om 20u. in 
VNC, Bertarij. Toegang gratis. Info: 
03/480.84.85. 

: za. 11 Juli WESTERLO: 11 juti-
Viering. Gezellig samenzijn met maaltijd in 
't Abdijke, Tongertodorp, Westerto. Vanaf 
18u. Gastspreker: Els Van Weert over 
,,Vlaams Nationalisme in de 21ste eeuw". 
Deelname: 350 f r ; -8j. 210 fr. Overschrij
ven vóór 3/7 op rek.nr. 417-6034191-85 
van VU-Westerio. 

FRANS-VLAANDEREN 
ZO. 5 Juii KAASTER: Werkgroep 

De Nederlanden organiseert voor de 3de 
keer een Guldensporenherdenking. Om 
15u. in de gemeentelijke feestzaal van het 
Frans-Vlaamse Kaaster Info: 
09/230.35.25. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 22 juni jl. werd volgende persme
dedeling voorspreid. 

VERKEERSVEILCHEID MOET 
TOPPRIORITEIT WORDEN 

Hoeveel is een mensenleven waard in onze 
samenleving ? Het ongeval in Schilde bezorgt ons 
weer koude rillingen. Verkeersveiligheid is al 
langer dan vandaag een topprioriteit. Toch blijft 
het verkeer week in, week uit voor drama's 
zorgen. Onze samenleving moet dringend meer 
middelen investeren in vaak eenvoudige in
grepen om levens te redden. We kennen in 
Vlaanderen tientallen zwarte punten waar bijna 
jaariijks verkeersdoden vallen. Welnu, vaak vol
staat het om bijvoorbeeld door aanleg van een 
rotonde, jaariijks minstens een leven te redden. 
Toch talmt men al te lang en zijn budgetten 
ontoereikend. 
Wat weerhoudt de overheid om bijvoorbeeld op 
èlle plaatsen waar met grote zekerheid files 
onstaan, deze maximaal aan te kondigen? Wat 
weerhoudt de overheid om in verkeersveiligheid 
ernstig te investeren? Dit veronderstelt na-
tuuriijk een globale aanpak waar naast infra
structuurwerken ook andere maatregelen 
noodzakelijk zijn, zoals gerichte en veelvuldige 
snelheidscontroles. 
De uitvoering van de wetten inzake verkeers
veiligheid laat op zich wachten. De strafmaat bij 
zware overtredingen is al lang niet meer in 
verhouding tot de 'misdaad' die men begaat en 
de toepassing van die strafmaat laat dikwijls te 
wensen oven 
De toestand is dermate dramatisch dat de ver
betering van de verkeersinfrastructuur op een 
geïntegreerde manier de controle op het rij
gedrag, de bepaling van de strafmaat en de 
toepassing ervan dringend bovenaan de po
litieke agenda moeten geplaatst worden om 
snel een afdoend antwoord te bieden aan de 
huidige problemen. 

HET REPRESSIEDECREET 

De heisa rond het zogenaamde repressiedecreet 
blijft aanhouden. Nochtans is dit decreet tot 
stand gekomen op basis van humanitaire en 
ethische overwegingen. Mensen die omwille 
van ooriogsomstandigheden nog steeds in een 
bestaansonzekere toestand leven, hebben recht 
op geldelijke bijstand. De VU is daarom trots dat 

ze mee aan de basis ligt van dit decreet. De VU 
laakt echter de houding van socialisten, liberalen 
en groenen die in geen enkel opzicht de moed 
hebben gehad om de ooriogsbladzijde om te 
slaan. Zij hebben hun verantwoordelijkheid in 
het Vlaams pariement ontlopen en zich ver
scholen achter een juridisch schaamlapje. Noch
tans hebben deze drie partijen dezelfde tekst 
wél goedgekeurd in de Commissie en stelde er 
zich inhoudelijk geen enkel probleem. 
De rol die het Vlaams Blok hierbij speelt maakt 
het dossier zeer moeilijk 'verkoopbaar'. Eens te 
meer verhindert het Blok een sereen debat en 
een juiste besluitvorming omtrent een bij uit
stek Vlaams-nationaal thema. Maar zelfs zonder 
de steun van SR VLD en Agalev waren de stem
men van het Blok niet nodig om het decreet 
goed te keuren en dit wegens de vele ont
houdingen. Op een moment dat een pijnlijke en 
geladen episode uit onze Vlaamse geschiedenis 
eindelijk kan afgesloten worden, steken SR VLD 
en Agalev de kop in het zand. 
De hypocrisie van de CVP tart echter alle ver
beelding. In het Vlaams pariement keurt zij het 
decreet goed, maar op federaal en Brussels 
niveau neemt zij mee initiatieven om het de
creet aan te vechten. Dat Chabert en Van-
denbossche dit repressiedecreet willen vernie
tigen is een staaltje van politieke brutaliteit, 
zeker omdat het Hoofdstedelijk Gewest geen 
enkel belang kan laten gelden ten aanzien van 
het decreet. Het wordt hoog tijd dat CVP-voor-
zitter Van Peel zijn verantwoordelijkheid neemt 
en aan Vlaanderen laat weten waar zijn partij nu 
eigenlijk voor staat. Of kan Van Peel zijn partij 
hier niet op één lijn krijgen? De CVP durft 
blijkbaar niet onomwonden sociale maatregelen 
voor slachtoffers van repressie en epuratie steu
nen. Dat ze dat dan meteen zegt in plaats van 
met een Januskop in het Vlaams pariement op 
het groene stemknopje te drukken. 
Wat daarbovenop totaal onaanvaardbaar is, zijn 
de laaghartige Franstalige bemoeienissen. Wie 
55 jaar na de feiten zelfs niet durft erkennen dat 
mensen recht hebben op bijstand omdat zij, 
omwille van oorlogsomstandigheden, in finan
ciële moeilijkheden verkeren, voert geen men
selijke politiek. De Belgische haat woekert ver
der Een gemeenschap wordt aangevallen om
dat ze haar bestaansonzekeren wil helpen. Waar 
liggen de grenzen van het politiek fatsoen? De 
Vlaamse Gemeenschap heeft de volheid van 
bevoegdheid om dit decreet te stemmen en uit 
te voeren en niemand anders. 

Daarom werkten beide schepenen aan 
een drieluik: hun eigen stadsbewoners 
middels een folder degelijk informeren, 
een actieplan voor het eigen stadper
soneel en een eisenpakket voor de hogere 
overheden. 

De folder, die zal worden verspreid langs 
de traditionele kanalen én via artsen en 
apothekers, wordt gedrukt op 10.000 
exemplaren per stad. Hij geeft een sum
mier antwoord op vragen als 'Wat is 
ozon?', 'Waarom is ozon spelbreker?', 
'Waar krijg je informatie?', 'Welke maat
regelen moet je nemen bij overschrijding 
van ozondrempels?' en 'Hoe draag ik zelf 
mijn steentje bij?'. Ook in de beide stads
magazines zullen informatieve artikels 
worden gepubliceerd. 
Maar er is meer. Personeelsleden van 
beide steden zullen een circulaire ont
vangen waarin ze worden opgeroepen 
gedragsregels die ozon kunnen terug
dringen te eerbiedigen. Ook binnen de 
opleiding van het personeel zal meer 
aandacht worden besteed aan milieu
vriendelijk gedrag en in het aankoop
beleid van Gent en Antwerpen zal verdere 
aandacht worden geschonken aan mi
lieuvriendelijke producten. 

Tot slot vragen Decaluwe en Vogels de 
federale en Vlaamse overheid te werken 
aan een ozonbeleid. Concreet suggereren 
ze verder wetenschappelijk onderzoek 
met het oog op het verfijnen van een 
ozonvoorspellingsmodel, normen voor 
solventhoudende producten zoals ver
ven, bevorderen van het openbaar ver
voer met de nadruk op het aantrekken 
van nieuwe reizigers, het bevorderen van 
het gebruik van lage-emissie-voertuigen, 
maatregelen ter bevordering van snel
heidsbeperking, maatregelen ter beper
king van dampverliezen bij het tanken, 
maatregelen die de uitstoot van pollu-
enten bij grote stookinstallaties beperken 
en het buiten werking houden van ozon-
belastende elektriciteitscentrales tijdens 
de zomerperiode. 

Een eerste resultaat werd reeds geboekt 
tijdens de persconferentie. Daar kwam de 
Branchemanager van de NMBS aandra
ven met de formele toezegging dat de 
maatschappij dit jaar terug ozonbiljetten 
zal uitgeven en dat het staatssecretariaat 
voor Milieu een grootscheepse publi
citeitscampagne zal voeren waarin de rol 
van de trein als alternatief zal worden 
benadrukt. 

Jan Rogiers 
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Brussel fietsend verkennen 

Pro Velo geeft ook deze zomer 
haar fietsende kijk op de stad. 
Elke zaterdag en zondag in juli 
en augustus begeleiden gidsen 
in een rustig tempo iedereen die 
wil (ook kinderen) door Brussel 
(zaterdag om 14u. en om 18u.50 
en zondag om 14u.). De tochten 
vertrekken in het centrum aan 
de Infante Isabellastraat (tussen 
Grote Markt en Centraal Station) 

en duren ongeveer drie uur. 
Deelnemen kost 300 fr, ter 
plekke een fiets huren 200 fr 
Reserveren is wel verplicht. 
Telkens wordt Brussel langs een 
andere kant bekeken. Art nou
veau, kastelen en abdijen, tuin
wijken, stripverhalen... En nog 
zoveel meer komt aan bod, ver
deeld over 17 fietsuitstappen. 
o& Pro Velo: 021502.73.55 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijl<heden 

in WIJ? 

Bel dan vandaag nog naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

Kostuums 
naar maat 

f Sfermees 
J L / Steenhouwersvest. 52 

^-•^ ANTV/ERPEN 

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 21.30 uur 

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

Mechelen heeft nood 
aan inburgeringscontract 

In het jaarrapport van het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding 
wordt Mechelen als een probleemgebied 
voor de toekomst bestempeld. Uit eigen 
ervaring en gesprekken met tal van Mechelse 
studenten, scholieren, politieagenten, stads
werklieden, winkeliers en gepensioneerden 
kreeg gemeenteraadslid Koen Anclaux deze 
toestand bevestigd. 
Het gebrek aan communicatie tussen stads
bestuur, rijkswacht, politie, gerecht en mi
grantenorganisaties is de oorzaak van de 
verdere verrotting van de situatie. 
Allochtone jeugdbenden zijn hiervoor 
hoofdzakelijk verantwoordelijk. Politie, rijks
wacht en gerecht treden véél te laks op 
tegen criminelen die zich gewapend, agres
sief, uitdagend en hautain In dure cabrlo's 
(verworven uit drugsactiviteiten of geor
ganiseerde diefstallenraids?) te Mechelen 
verplaatsen. Ze overtreden alle verkeersre
gels en bestempelen alle reacties op hun 
gedrag als „racisme". 

Koen Anclaux: „Ceiul<kig zijn de meeste 
jongeren van vreemde oorsprong anders. Er 
is nood aan opvang voor migrantenjongeren 
die sombere toekomstperspectieven heb
ben (De werkloosheidscijfers bij allochtone 
jongeren bewijzen dit). We moeten die jon
geren van de straat houden zodat zij uit de 

handen van bendeleiders blijven. Een jeugd
huis zoals Rzoezie dat vormingssessies, na
schoolse begeleiding, meisjeswerking e.a. 
organiseert Is toe te juichen." 
De praktijk in Mechelen is echter anders. 
Twintig jaar werking werpt niet de gewenste 
vruchten af. Er werd een getto gevormd. De 
miljoenen belastinggelden dienen niet te 
worden geïnvesteerd In afzonderlijke fitness
centra met peperdure toestellen. Er wordt 
niet of toch zeer weinig, gewerkt aan in
tegratieprogramma's. 
De jongeren leren hun eigen cultuur kennen 
en respecteren, wat wij zeker toejuichen, 
maarer Is meer nodig. 
Verduidelijkt Anciaux: „Om de Integratie te 
doen lukken moeten de allochtone Meche-
laars onze cultuur leren kennen en respec
teren. Zij moeten zich inburgeren en zich 
aanpassen aan onze waarden en gewoonten. 
Zij moeten onze taal leren, onze regels res
pecteren, zich aanpassen aan onze demo
cratische besluitvorming." 
Om dat te bereiken liet raadslid Anciaux aan 
de gemeenteraad van donderdag 25 juni Jl. 
een extra punt toevoegen: een Inburge
ringscontract voor nieuwkomers en alloch
tone bewoners. 
Uitkijken hoe het College van burgemeester 
en schepenen en de andere raadsleden 
daarop reageren. 
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O M S L A G V E R H A A L 

DE PATIENT WORDT MONDIG 
Artsen of andere autoriteiten beslissen 
wat een patiënt wel en niet mag weten: 
het komt nog altijd voor. Een medisch 
dossier bevat vaak meer informatie dan 
de zieke weet. Maar de mondigheid van 
de patiënt neemt toe. Hij wil niet langer 
zomaar alles slikken wat de gezondheids
werkers hem voorkauwen. De patiënten verenigen zich. 
Er liggen wetsontwerpen klaar die hun rechten vastleggen, 
samen met plichten voor de artsen. Een overzicht van de 
evolutie. 

B A N K E N 

HOLD-UP OP CERA 
KBC heet de nieuwe Vlaamse bankverzekeraar in 
wording. De C komt van Cera en een reeks aan
deelhouders van deze financiële instelling vindt 
de fusieoperatie lang niet meer zo leuk. Ze zien 
gezamenlijk tientallen miljarden aan meerwaar
den aan hun neus voorbijgaan. Geld dat de 
Boerenbond claimt om de financiering van de 
eigen zuil voor de komende jaren veilig te stel
len. Achtergronden bij een miljardendeal waarbij 
kleine coöperanten vooralsnog aan het kortste 
eind trekken. 

S E R I E 

DE KAS VAN OPUS DEI 
De katholieke organisatie Opus Dei vergeet zich
zelf financieel niet, terwijl ze aan ontwikkeUngs-
werk doet. Dat blijkt bij het natrekken van de 
constructies die ze overal opzet. Het netwerk 
gebruikt vlot de helpende hand van overheden of 
van bedrijven, zonder dat die een duidelijk zicht 
krijgen op wat zich overal afspeelt. En de 
Belgische connectie is niet mis. Het tweede deel 
van de onthullende reeks "Het leven en werk van 
Opus Dei", deze week in Knack. 

WEEKEND KNACK : SPIELBERG'S "PRINCE OF EGYPT' - BODRUM:HET TURKSE SAINT-TROPEZ - BARBECUE: DE VREUGDE VAN HET VUUR 
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„Indien de grote belangstelling voor de Magritte-retrospectieve dé norm is, dan 

is Magritte een génie van wereldformaat. Maar... als ik oog in oog sta met een 

schilderij van hem en even zijn "naam" durf te vergeten, en al de theorieën over 

zijn werk naast mij neerleg om mij zonder voorkennis of beïnvloeding tot zijn 

"naakte" schilderkunst te wenden, dan vind ik Magritte eerder 

een veredelde zondagsschilder." 

Harold Van de Verre excuseert zich voor dit aanvoelen dat niemand hoeft te 

delen. Hij legt uit vanwaar deze uitgesproken persoonlijke mening. 

• CULTUUR • 

Een jeugdvriend vertelde mij dat de broer 
van de toen nog onbekende Magritte, 
kort na 1945, regelmatig wijn kocht bij 
zijn vader. Omdat de wijnhandelaar ook 
een kunstverzamelaar was, bood Ma-
gritte's broer schilderijen aan van René, 
als betaling. De wijnhandelaar vond deze 
schilderijen „te braaf gepenseeld als van 
een zonderlinge amateur-schilder" en 
sloeg het aanbod prompt af. 
Vandaag beseft zijn zoon welk fortuin zijn 
vader heeft afgewezen. Want, inmiddels 
werd Magritte een gemediatiseerde we
reldfiguur en halen zijn werken op de 
speculantenmarkt waanzinnige prijzen. 
Onbetaalbaar geworden, werd zijn kunst 
tevens een uitgelezen bron voor talloze 
kunstfilosofische studies... 
Want de opmars van het woord op het 
domein van de schilderkunst gaat on
verminderd voort. Het wezenlijke werd 
en wordt niet de schilderkunst-zelf, maar 
de theorie over haar wezen. 
Deze opmars begon bij Marcel Du-
champs. Sedert deze schilder een urinoir 
tot kunst verklaarde, trad een mecha
nisme in werking dat "het gezag van de 
schilder" verving door "het gezag van de 
theoreticus" die vandaag bepaalt wat al 
dan niet kunst kan en mag zijn. Het is in 
dit kader dat het surrealisme in het al
gemeen, en dat van Magritte in het bij
zonder, uitstekend past. Het schilderij 
hoeft geen bijzondere picturale kwali
teiten meer uit te stralen, het moet vooral 
op theorieën steunen, of beter nog... veel 
theorieën toelaten. 

Met boeken over zijn werk staat Magritte 
nu reeds op de eerste rij. Werd hij intussen 
ook een schilder van "eerste grootheid"? 

DE MAAT VAN MAGRITTE 
Alle Magritte-theoretici, -exegeten en 
-apologeten ten spijt, deel ik voor een 
deel de mening van de wijnhandelaar uit 
mijn stad: de popachtige burgermanne
tjes van Magritte met hun bolhoed, hun 
pijp en hun absurde dromen, beroeren en 
ontroeren mij nauwelijks of niet, en ik 
beleef weinig genot aan de penseeluit-
voering van de schilder... 
Sta ik met mijn gebrek aan enthousiasme 
alleen? En, waarop steun ik mijn oor
deel? 

In het Museum voor Moderne Kunst te 
Oostende loopt een parallelle tentoon
stelling over de invloed die Magritte heeft 
gehad op schilders, beeldhouwers, ci
neasten, fotografie, design, mode, ar
chitectuur en videokunst van de jongste 
decennia. Niet niks voor een "zondags
schilder"! 

Vaagt deze lofbetuiging van zovele door 
hem beïnvloede kunstenaars mijn te ge
ringe waardering meteen van de tafel ? Of 
is dit Magritte-impact het bewijs van het 

te "gemakkelijk-nabootsen" van zijn kunst 
en van zijn wereld? 

Wie de surrealistische Jeroen Bosch of de 
visionaire Breughel als uitgangspunt 
neemt voor zijn eigen kunst, riskeert - in 
hun nabijheid - meteen in het niets te 
verzinken. Deze ramp overkomt de deel
nemers aan de Oostendse tentoonstelling 
niet! Het voorbeeld Magritte past bij hun 
maat. 

Kan ik in Magritte de maat van Bosch of 
Breughel ervaren? Grote kunstwerken 
openbaren het ongezegde, het oergebeu-
ren der dingen. De kunst van Magritte is 
al te zegbaar en nergens oerkrachtig. 
Daarom noem ik Magritte geen schilder 
van "eerste grootheid", laat staan een 

stenaar, als leraar beeldende kunsten. En 
als veelvuldig museumbezoeker. Vanuit 
dit alles vorm ik vandaag mijn oordeel. 
Maar, ik ben geen orakel, en het is aan elk 
van ons om een eigen oordeel te hebben. 
Ik heb mijn mening (ook over Magritte) 
gevormd door het veelvuldig "zien" naar 
de schilderkunst, en nauwelijks of niet 
door "de lectuur" er over. 
En hier nijpt het schoentje. Hier begint de 
scheiding der geesten. 
De bekende actuele kunstpaus Chris Der-
con, conservator van het Museum 
Boijmans van Beuningen te Rotterdam, 
verklaarde onlangs dat „...kunst het no

dig heeft om uitgelegd te worden, zonder 

taal kunnen we met kunst niets doen. 

Magritte: genie of 
zondagsschiider? 

genie met een universele visie. Ook wan
neer ik Magritte confronteer met het 
oertalent van Ensor, Permeke of Rik 
Wouters, lijkt hij, voor mij, geenszins een 
"groot" schilder. 

TUDLOZE TAAL 
Waar haal ik de normen waarop ik mijn 
oordeel steun? Of ruimer: kan men zo
maar oordelen over schilderkunst? Het 
antwoord op deze fundamentele vraag is 
even complex als eenvoudig. Een citaat 
van Theihard de Chardin vat dit ant
woord kernachtig en volledig samen: 
„Hoe meer men ziet, hoe beter men ziet, 
en hoe beter men weet naar wat te 
kijken". 

Iedereen kijkt en oordeelt vanuit zijn 
eigen achtergrond. Ik vanuit de mijne, u 
vanuit de uwe. Aan het begin van "mijn" 
kijken staat de merkwaardige en te be
scheiden schilder Gerard Hermans, zo
wat 40 jaar geleden de belangrijkste leraar 
aan het toenmalige Hoger Instituut Sint-
Lucas te Gent. Hij leerde ons kijken naar 
de "tijdloze taal" van de schilderkunst, en 
van daaruit naar de "moderniteit" in de 
schilderkunst van de grote klassieken als 
Giotto, Dela Francesca, Van Eyck, Ve
lasquez, Vermeer, Rubens... Hij legde 
verbanden en liet ons zien hoe bv. Ce
zanne, Picasso en Bracque - of bij ons 
Ensor, Permeke en Gustaaf De Smedt - in 
hun beste werken, beeldende oplossingen 
vonden die vergelijkbaar zijn met de 
beeldende taal van eerder vernoemde 
klassieke meesters. Gerard Hermans 
vaagde de grenzen van de tijd uit, om 
samen met ons binnen te treden in "één 
levende schilderkunst". 
Vanuit deze vorming begon ik nadien 
mijn eigen verhaal als beeldend kun-

Kunst kan tegenwoordig niet problema

tisch genoeg gepresenteerd worden." 

Kortom, de theorie gaat het kijken vooraf 
en is grotendeels bepalend geworden. 
Het fenomeen Magritte kadert in feite 
reeds in deze opvattingen. Men leest in de 
Magritte-catalogus er de exegeten op 
na! 

Kunst is geen kwestie meer van recht
streeks kijken, maar van voorafgaande 
studie. Eerst moeten wij ons verdiepen in 
de complexe geschiedenis van het mo
derne surrealisme, vervolgens kunnen 
wij ons begeven m het ondoordringbare 
woud van de filosofische en diepte-psy-
chologische beschouwingen. Zoals... 
„Mi^gritte zag zijn kunst als zijn manier 

van denken. Dit denken berust op het 

geloof in een hogere werkelijkheid van 

bepaalde tot nu toe verwaarloosde vor

men van gedachteverbindingen in de al

machtigheid van de droom in het be-

langloze spel van het denken..." (Dit tot 
beter begrip en voor herlezing vat
baar!). 

Volgens sommigen „begint de echte re
aliteit pas bij Magritte". Overbekend is 
het schilderij De pijp. De schilder penseelt 
een pijp in een realistische postkaart-stijl, 
maar schrijft onderaan... „ceci n'est pas 
une pipe"! Dankzij dit (leuk bedoeld?) 
onderschrift werd reeds een bibliotheek 
vol geschreven over het eenvoudige feit 
dat een schilderij... een schilderij is, en 
nooit het geschilderde ding. Ik bespaar u 
het theoretisch jargon. 
Alle theorieën ten spijt, is het werk van 
Magritte een voorbeeld van de enorme 
versmalling die zich zowel op vakkundig, 
picturaal en spiritueel vlak heeft voor
gedaan en zich nog voordoet in heel wat 
kunst van de 20ste eeuw. 

SMALLE BURGERMAN 
Tot deze overtuiging kom ik als ik Ma
gritte als "genie" confronteer met zijn 
collega's-genieën uit vorige eeuwen. 
Gezien zijn wereld-succes, plaats ik Ma
gritte tegen de achtergrond. En ik maak 
hierbij volgende kanttekeningen: 
Magritte schilderde zijn werken te Brus
sel in de context van de internationale 
surrealistische stromingen van de 20ste 
eeuw. Maar, waar haalde hij zijn inspiratie 
vandaan? Volgens de kenners (cfr. de 
catalogus) ondermeer uit De Kleine La-

rousse, uit de boeken van Edgar Allan Poe 
of bij de politieromans zoals Nat Pin-
kerton. Hij schilderde al zijn werken m 
het interieur van zijn huiskamer te Brus
sel. Alhoewel surrealistisch, tonen zijn 
schilderijen ons inderdaad het wereldje 
van de smalle burgerman. 
René Magritte werd geboren te Lessen in 
Henegouwen, in 1898, nu honderd jaar 
geleden. Hij overleed te Brussel, in 1967. 
Indien hij in Henegouwen gebleven was 
en niet naar de hoofdstad was verhuisd, 
zou hij misschien een, weliswaar zon
derling, klein-stadsfenomeen gebleven 
zijn. Vandaag werd deze typische Brus
sels-Belgische schilder een "fenomeen van 
wereldformaat", mede dankzij de vele 
mechanismen waarover ik hierboven 
schreef. 

Is hij een genie of een zondagsschilder? 
In ieder geval is hij een schilder die een 
eigen taal en een eigen wereld creëerde. 
Niet mijn persoonlijke mening, maar zijn 
kunst heeft het enig belangrijke laatste 
woord. Want... „een werkelijk kunstwerk 

heeft altijd het gelijk aan zijn kant", aldus 
R.H. Marijnissen. Het gaat, ongeacht 
onze meningen, onverstoorbaar zijn gang 
in het verhaal van de tijd. Alleen de tijd zal 
beslissen of het oeuvre van René Magritte 
langzaam uitdooft in het grijs van de 
middelmaat, of almaar actueler wordt 
voor elke tijd. 

Harold Van de Perre 

Volgende week: 

Door de duivel bezeten 

De wereld van 
deze smalle 
burgerman 
beperkte zich 
tot zijn 
Interieur In 
Brussel... 
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V ijftien jaar geleden schreef Rik Dedapper een 

recensie voor de eerste uitgave van het boek 

„Kersen voor miljoenen", dat thans in tweede, 

geactualiseerde uitgave is verschenen. 

De auteur, Herman Vandommele, schreef voor- en 

nadien nog diverse standaardwerken over praktisch 

alle inheemse fruitsoorten. Allen in dezelfde 

onnavolgbare imponerende stijl. 

^ CULTUUR 

#^/r^ 

Nogal wat 

vogelsoorten 
kUken uit 

naar de 

kersentUd. 

12 

Naast historicus en heemkundige is Her

man Vandommele een taaivirtuoos zoals 
er weinigen zijn in Vlaanderen. De auteur 
is gewezen markt-onderzoeker voor Food 

Machinery voor West-Europa en verwierf 
verdiende waardering voor het geheel 
van zijn werken. In 1984 werd hij be
kroond met het prestigieuze Joachim 

Beuchelaer Eremerk van het Vlaams Ver
bond voor Heemkunde. Een bijzondere 
waardering werd ook officieus geuit door 
het Internationaal Tuinbouwinstituut te 
Wageningen (Ned.) en het Internationaal 
Trade Center Unstad te Geneve. 

LAACSTAM 

In de eerste uitgave van Kersen voor 

miljoenen werd door Herman reeds ge
waarschuwd voor een mogelijke sterke 
teruggang tot definitief verdwijnen van 

de kersenteelt op hoogstam in de Lage 
Landen. Omwille van de hoge plukkosten 
zijn de inlandse kersen onbetaalbaar ge
worden en de ingevoerde bikkels gewoon 
smakeloos... 

In deze hernieuwde tweede uitgave ver
telt Vandommele ons hoe in de proef
stations van Gembloers en van Aarschot 
loffelijke pogingen gedaan worden om de 
kersenteelt uit die hogere regionen weg te 
halen en te transponeren naar de laag-
stamteelt. 

Herman vertelt ook dat onze zuider
buren, maar ook in het hoge Noorwegen, 
bezig zijn met het op punt stellen van 

zinnige redenen: er is vooreerst het druk
ken van de plukkosten en van de eraan 
verbonden risico's. De bescherming tegen 
vogelvraat is in deze al even belangrijk. 
Vandommele vertelt ons wel dat in vroe
ger tijden het vlees van vogels die zich 
lang en intens gevoed hadden met kersen 
bijzonder gewaardeerd werd omdat dit de 
viriliteit zou bevorderen... 
Maar goed, onze gevederde vrienden 
overdrijven meestal en daartegen helpt 
dan weer op stellingen gespannen vo-
gelgaas. Verder zijn er nog heel wat 
variëteiten die bij lange en overvloedige 
regen na een droogteperiode gaan bar-

Kersen 
voor miljoenen 

geschikte onderstammen en dat men ook 
daar kersen onder „bescherming" van 
vogelgaas of van het duurdere folie teelt. 
In eigen land vindt dit schuchtere na
volging, niet het minst door praktijk
mensen als bio-boomkweker Bart De-
quidt in Kemmel-Heuvelland. 
Voor die laagstamteelt zijn er heel wat 

sten. Daarom dekt men met fohe, van 
Noorwegen tot in eigen land. Meteen kan 
de teelt ook nog vervroegd worden... 
Er is dus een goede markt, ook in eigen 
land, voor vers geplukte, betaalbare en 
mooie kersen. Maar er is ook nog de 
liefhebber die bijzonder graag een of 
meer lage kerselaars in zijn tuin wil 

22ste T-W: ecologismé^n religie 
Het dubbelfestival Torhout-Werchter is aan 
zijn 22ste editie toe. In het begin kwamen 
enkele duizenden naar het festival afgezakt. 
Vandaag zijn er dat 60.000. Onder organisator 
Herman Schuermans heeft het dubbelfestival 
een internationale reputatie opgebouwd. 
Scheurmans bezit het vermogen om aan
komend talent naar de grote doorbraak te 
loodsen: Dire Straits, U2 en REM. Met zijn 
1.500 medewerkers tijdens de twee festi-
valdagen en een stevige ploeg het ganse jaar 
door staat hij wereldwijd bekend om zijn 
organisatorisch vernuft. 
Even dreigde het met Torhout-Werchter de 
verkeerde kant op te gaan. De organisatoren 
stootten de jongste jaren niet enkel het oor
spronkelijke en dus ouder geworden publiek 
af. Sinds 1995 werd ook gebruik gemaakt van 
twee podia, waardoor het sfeervolle aspect 
van het festival verloren ging. Bovendien 
werd het programma onoverzichtelijk en 
boette het aan kwaliteit in. Scheurmans heeft 
dat ingezien. ,,Na erikele jarer) 'het kan niet 
op' gaan we terug naar de basisformule van 
het festival: één groot podium met tien groe
pen. Geen over en weer geloop meer Geen 
'overdaad schaadt' meer." 
Het 'Campingfestival' tijdens de vooravond 
van de 'hoofddag' blijft weliswaar behouden, 
maar tijdens de hoofddag zelf is het tweede 
podium verdwenen. Scheurmans grijpt in
derdaad terug naar de basisformule, maar 
pareert de oudere critici die opwerpen dat hij 
diegenen die het festival 'groot maakten' nu 
in de steek laat. „Ook dit Jaar proberen we 
meer in te pikken op wat leeft bij hen voor wie 
we het dubbelfestival blijven organiseren: tot 
nader order zijn dat nog altijd jonge mensen." 
Het valt natuurlijk te bezien wat onder jon

geren moet worden verstaan. Met de mu
zikaal gevarieerde Beastie Boys (rap, hiphop, 
punk, maar ook jazz en funk) en vooral de 
bezielende Nick Cave and The Bad Seeds staan 
gevestigde groepen op het podium die hun 
sporen reeds in de jaren 1980 verdienden. De 
in de jaren 1990 van stal gegane ToriAmos en 
zeker Ben Harper moeten ook het oudere 
publiek bekoren. Harper gaf dit jaar een fel 
gesmaakt optreden in de AB. Met zijn uit
stekende begeleidingsgroep The Innocent 
Criminals (waaronder twee drummers) grijpt 
hij eigenzinnig en met behulp van een bij
zonder bekoorlijke stem terug naar groot
heden als Dylan, Ry Cooder en blues-topper 
TaJ Mahal. De immens populaire IJslandse 
Björk, vooral gesmaakt door het vrouwvolk, 
kan dan weer als een modernere versie van 
Kate Bush worden aanzien. Al is het psy
chedelische vervangen door de 'etherische 
eKotiek'. Bovendien is de visionaire Björk dé 
muzikale emanatie van de fin de siècle: oer
oude ritmes worden via een stevige beat en 
techno-gelulden opgeroepen zonder dat de 
melodie en de zang er moeten aan geloven. 
De groep Garbage is de viriele uiting van het 
hedendaagse popgebeuren: een vermenging 
van stevige punk, striemende pop, geflipte 
samples en genietbare dance-invloeden. Ver
geten we ook niet dat het festival, terug naar 
goede oude gewoonte, van start gaat met 
een (Internationaal) beloftevolle Vlaamse 
groep. Ook Scheurmans kon deze keer niet 
aan het 'Limburg-gevoel' voorbij. Toegege
ven, momenteel is vooral in het bruisende 
Limburg het meeste muzikale talent aan
wezig. De groep Evil Superstars brengt een 
mix van rock, jazz en metal. 
Als geen ander muzikaal gebeuren geeft Tor

hout-Werchter weer waar het in het eigen
tijdse genre om draait. Vandaag laten heel 
wat groepen zich inspireren door één of 
andere, meestal persoonlijk ingevulde, re-, 
llgieuze zingeving. Zowel Tori Amos, Nick 
Cave, Ben Harper als The Beastie Boys steken 
hun geloofsinvloeden niet onder stoelen of 
banken. Bovendien blijft het festival de vinger 
aan de maatschappelijke pols houden. Van
daag staat voor vele jongeren het ecolo-
gisme, het exotisme, gekoppeld aan een her
waardering van de (eigen) traditie en de 
afkeer voor de toegenomen commercialise
ring centraal. De sponsoractiviteiten worden 
tot een minimum beperkt. Vegetarische, exo
tische en 'gewone streekgerechten' vervan
gen de hamburger. De prijs van de dranken 
wordt een beetje opgetrokken, de bijko
mende middelen worden aangewend om af
val te sorteren, te verwerken en te recy
cleren. Al moet de 'consument' daarvoor ook 
een beetje beloond worden, want wie tien 
gebruikte bekers terugbrengt krijgt een gra
tis drankbon. Wie de hele dag niets anders 
doet, wint misschien een reis naar het mys
terieuze Australië. Alvorens beneveld huis
waarts te keren. De beker in de hand vervangt 
de bloemeties In het lange haan In de persmap 
staat geschreven:, ,Als formeel protest tegen 
de permanente en steeds meer om zich heen 
staande betutteling van de jeugd door Big 
Brother, Father & Mother schaffen wij het^ 
alcoholarm bier af en vervangen het door échth 
bier." ^ 

(evdc) 

c» Hoofddag : 'roriiout 4 jull; werciiter s 
JtiH, van lOu. tot 00.15 u. Deuren: 9u. 
Ticket: 1400 fr. Tel: 070/345.678. 

hebben. En die ook goed wil beschermen, 
zo nodig. 

DE AUTEUR 

Herman Vandommele is een uitstekend 
historicus. Hoewel dit allicht niet zijn 
opleiding is, bewijst dit boek dan ook 
weer zijn zin voor het detail, de waarheid 
en het belang van ernstig bronnenma
teriaal. Niet voor niets is hij sinds jaren 
een wel bijzonder waardevol bestuurslid 
van de Nationale Boomgaardenstich
ting. 

Maar al die schijnbaar droge gegevens 
worden in zijn boeken verwoord door 
niet enkel een subliem taaivirtuoos, maar 
ook door iemand die houdt van lekker én 
gezond eten en... vrouwen. 
Ooit was ik op eenmalig tegenbezoek ten 
huize van Herman. Ik wou o.a. wél weten 
hoe hij zijn massa's gegevens rangschikte. 
Ik heb daar echter niets kunnen van 
opsteken. Enkel omdat ik, naast Herman, 
die grote maar eenvoudig gebleven heer, 
eigenlijk een zeer kleine jongen ben. 
Omdat zijn echtgenote toen reeds ziek 
was, verzorgde Herman sinds jaren de 
keuken. Zo'n soortement „haute cuisine" 
met niet te Bourgondisch overdadige por
ties. Maar buitengewoon smakelijk, ver
zorgd en gezond. Ik had reeds een en 
ander gemerkt maar tussen twee gangen 
in vertelde zijn vrouw me hoe bijzonder 
attent en liefdevol Herman steeds voor 
haar geweest was en, nu ze ziek was, zo 
mogelijk nog meer. Intussen is die bij
zonder vriendelijke vrouw reeds enkele 
jaren overleden. 

Ik vind dat diezelfde liefdevolle echt
genoot, die ons toen beiden stijlvol be
diende aan tafel, steeds terug te vinden is 
in al zijn boeken. En nu weer in de tweede 
uitgave van een boek over een fruitgewas 
dat hem bijzonder na ligt. Wie dit leest, 
weet waarom. 

Vooral is dit recentste werk verwoord in 
tientallen anekdoten. Mooi om lezen. Ik 
denk hierbij aan onderwerpen als af
slanken, gebak, gezondheid, recepties, 
remedies, schoonheid, veredeling, 
vruchtbaarheid en... wijn. 
Maar vooral is hier een boeiende heem-
kundige aan het woord. Een man die gans 
Europa doorkruiste en de lezer wil laten 
meegenieten van al dat mooie dat hem 
beviel. Gebracht in een niet te evenaren 
woordenschoonheid en verwerkt in hon
derden prachtige volzinnen, die stuk voor 
stuk taaljuweeltjes zijn. 

Rik Dedapper 

c» Kersen voor miljoenen. Tweede ge

actualiseerde en aangevulde druk. 

I Herman Vandommele. 800 fr. Spar-

i renhofstraat 140 bus 2, 9100 Sint-

u. Niklaas. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Groenen worden geschaduwd", 

las Ahasverus 

Vreemde Vogels! 

© 

Zetduivel: 

Het groene verdachtengoed? 

© 
Zetduivel: 

In het station nam hij de eerste de beste trien 

© 
Kluivert, da's geen man van Stael 

-ens 

© 

Snel rechtprocedure krijgt sponsor: 
Viagra! 

© 
Als die Viseur nu ook nog een visie heeft! 

© 

Neologisme: 

Heteromo 

© 
Rode Duivels beleven hun tricoloorgang 

© 
Koen Wauters zingt voor Rode Duivels: 
"Daar gaan ze!" 

© 
Was Orwell toch The Great Dictator? 

CULTUUR 

De wandelaar 
die keek 

De Kredietbank had het voornemen op
gevat, om elk jaar aan een Vlaams he
dendaags kunstenaar een huidetentoon
stelling te wijden, naar aanleiding van een 
bepaald aanknopingspunt. Zo werd voor 
dit jaar fotograaf Filip Tas aangezocht, 
maar deze overleed voortijdig op 11 
november 1997. De huldetentoonstelling 
wordt dan ook omgebogen in een grotere 
overzichtstentoonstelling. 

ZWARTWIT 

Fiüp Tas kan beschouwd worden als een 
nauwkeurig observerende wandelaar, die 
zich thuis voelde in de stadsdrukte, maar 
ook intens kon genieten van een rustig 
stukje natuur in een breder landschap. Via 
zijn overtuigd idealisme wist hij op zijn 
fotografisch oeuvre steeds een erg per
soonlijke stempel te drukken. Hij legde 
zijn individuele visies en impressies nauw
gezet vast in meer dan 30.000 foto's. 
Hieruit werd nu een verantwoorde keuze 
gemaakt. 

Vermits het fotografische oeuvre van Filip 
Tas hoofdzakelijk bestaat uit zwartwit-
opnamen, wordt deze retrospectieve ook 
bewoist beperkt tot deze zwartwit-pro-
ductie. De expositie werd opgesteld rond 
een achttal opvallende thema's uit het 
werk van Tas, met name: fotogrammen, 
kunstenaars in Antwerpen 1960-1970, 
Heroes Place, Zuid-Amerika, Brusselse 
monumenten, de poëzie van een stad -
een halve eeuw Antwerpse foto's, Mid-
delheim - Van beeld tot beeld en RIP, 
funeraire monumenten van beroemde 
Vlamingen. 

Filip Tas werd op 11 november 1918 in 
Londen geboren. Zijn ouders waren oor-
logsvluchtelingen uit Antwerpen, die zich 
na de Eerste Wereldoorlog opnieuw in 
Antwerpen vestigden. Dat Filip Tas als 
kunstenaar door het leven zal gaan, staat 
al vrij vroeg vast. Van in zijn jeugd is hij 
reeds geboeid door het medium foto
grafie. Ook voor andere kunstvormen 
staat hij open: hij volgt teken- en schil
derkunst aan de academie van Mortsel en 
later aan de Academie voor Schone Kun
sten van Antwerpen; en ook schrijven zit 
hem in het bloed. Hij stelt zich voor dat 
een beroep als fotograaf hem veel ruimte 
zou geven om zich als schrijver te kunnen 
ontplooien. Later zal blijken dat de fo
tografie bijna al zijn tijd opeist. 

producten in Mortsel. Hij behaalde in die 
periode eveneens een diploma in Schei
kunde aan de Hogere Nijverheidsschool 
in Antwerpen. In 1945 vestigde Filip Tas 
zich als zelfstandig fotograaf in de wijk 
Zurenborg in Antwerpen. In 1958 wordt 
hij stichtend lid van de avant-gardegroep 
GS8-Hessenhuis. Met zijn fotogrammen 
sluit Filip Tas zeer nauw aan bij de 
geometrische beeldende kunst van de 
jaren '50. 

In 1950 wordt hij producer bij de BRT-
televisie op de dienst Plastische Kunsten. 
Kort daarna begint hij foto's te publiceren 
in De Standaard der Letteren. 3 O jaar lang 
weet hij de lezers van deze krant te boeien 
met originele foto's die het resultaat zijn 
van een scherp observatievermogen en 
veel geduld. Later zullen in De Standaard 
ook essays en fotorecensies van Tas op
genomen worden en maken we kennis 
met zijn schrijverstalent. 
Zijn eerste grote fotoboek dateert van 
1965, Antwerpen Stad aan de Stroom. Als' 
docent heeft Filip Tas zijn interesse voor 
en zijn kennis van de fotografie gedeeld 

met de studenten aan het Nationaal Ho
ger Instituut voor Bouwkunde en Ste
denbouw in Antwerpen, momenteel het 
Hoger Instituut Henry van de Velde. Hij 
heeft in de fotografie onderwezen van 
1968 tot en met 1983. Ondertussen blijft 
Tas naar nieuwe uitdagingen zoeken in de 
fotografie. Daarvan getuigen o.m. de mo
numenten die hij in Brussel op foto heeft 
vastgelegd, en zijn fascinerende opnamen 
van de beeldhouwwerken in het Mid-
delheim in Antwerpen. 

Maar Tas heeft nog meer pijlen op zijn 
boog, hij begint met reisverslagen, foto-
en diareportages die hij onderneemt in 
Zuid-Amerika en Afrika, voor o.m. het 
tijdschrift Ai/eK«e. 

In 1976 wordt hij als eerste fotograaf 
uitgenodigd om deel te nemen aan de 
37ste Biënnale van Venetië. Hij pakt er uit 
met zijn persoonlijke tentoonsteüing He-

roes Place, irreële foto's die losgekoppeld 
zijn van de optische werkelijkheid of 
fotoafdrukken waarbij Tas zich de vrij
heid heeft gepermitteerd om de realiteit 
naar zijn hand te zetten. 
Filip Tas is de pensioenleeftijd al lang 
voorbij als hij in 1989 de verhalenbundel 
Azalealaan publiceert. De fotoliefhebbers 
blijven evenmin op hun honger. De tijd 

van zijn verre reizen is weliswaar af
gelopen, maar inspiratie vindt hij nu in 
zijn onmiddellijke omgeving. Met zijn 
laatste project RIP^ - funeraire monu

menten van beroemde Vlamingen, een 
tentoonstelling die nog steeds rondreist 
in Vlaanderen, neemt Filip Tas onver
wacht afscheid van het leven. 
Hij overlijdt in Antwerpen op 11 no
vember 1997. 

Dirk Stappaerts 
<:» Filip Tas (1918-1997). Een wande

laar die kijkt. Tentoonstelling in de 

KB-galerij op de Grote Markt te Brus

sel. Tot en met 12 juli. Open van dins. 

tot zon., telkens van 11 tot 18u. 

Gesloten op maandag. Inkom gratis. 

Info: 021422.85.63. 

Van 1937 tot 1945 leerde Tas de techniek 

van de fotografie bij Gevaert Photo-

Rebecca is 

going home 

(1976). 
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HORIZONTAAL 
6. Deze schone knaap gold in 

de oudheid als god van de 
liefde (4) 

7. HIJ moet ondanks zijn ju
ridische benaming, tijdens 
de match aan de kant blij
ven! (12) 

9. Houw- en steekwapen (6) 
10. Oók een wapen, immers 

een degen van vroeger 
(6) 

11. Moet gebeuren als je de 
cijfers niet vertrouwt... 
(9) 

13. Bezig met proberen om 
iemands gelijke te wor
den! (9) 

16. Muzikale vrucht (4) 
17. Onderdeel van de rijsttafel 

(4) 
18. Afkorting die wijst in de 

richting van geleerdheid 
(2) 

19. Om één bepaalde letter uit 
de tweede helft van het 
alfabet uit te spreken, heb 
je wel twee letters nodig! 
(2) 

20. Een onderaards oud paard 
misschien? (4) 

VERTICAAL 
1. Kijk Uit! (3, 2) 
2. Deze bloemrijke rand dan

ken we aan de Engelsen 
(6) 

3. Zulke helpers zijn niet van 
de goedaardige soort! (9) 

4. Wat gelogen is (6) 
5. Eten tot je meer dan ge

noeg hebt (9) 
8. Papieren die wel lijken in 

de zakken te zitten van SP-
leden, maar in werkelijk
heid een zware rol spelen 
op 't voetbalveld (4, 7) 

12. Gevolg van al te overvloe
dig drankgebruik (7) 

14. Uitermate sterk verlangen 
met een bevroren klank! (3) 

15. Niet van harte, maar min 
of meer met tegenzin (4) 

Horizontaal: 5. sportpaleis; 
8. boosaardigheid; 13. nako
melingen; 14. heethoofd; 16. 
klassiekers; 18. gelijkenis; 19. 
fijnproever; 20. snot. 

3 

'̂̂ ' 1 

• 
11 

^ H 
13 

[MSS 

4 ' 

• 
• 
Ĥ 
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Verticaal: 1. krasloterij; 2. 
spaarpotten; 3. Alida; 4. wil
gen; 6. probeersel; 7. leuk; 9. 
De Mos; 10. slee; 11. ont
erven; 12. ieespret; 15. fluit; 
17. afijn. 
Mare Van de Walle uit het 
Beukenpark 52 te 9880 Aalter 
wordt de winnaar van deze 
week. Hij krijgt binnenkort zijn 
prijs thuisbezorgd. 
De briefkaart met de oplossing 

MOORD e 
OOODSLAG 
IN %m\ï 
INUnWIiNKI 

van opgave 113 
verwachten wij 
ten laatste op 
maandag 6 juli 
a.s. op onze re
dactie. De win
naar van deze ••"•"•"• 
opgave ont
vangt dan Moord en doodslag 
In België van Jeroen Wils, uit
gegeven bij Scoop te Cent. 
Meedoen is de boodschap! 
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SIX DAYS, SEVEN NIGHTS 
'Six days, seven nights' is zo'n film, die door alle filmbazen in de 

wereld werd gekocht vooraleer er nog maar één beeld geschoten 

was, omdat Harrison Ford er de hoofdrol in vertolkt en omdat 

succesregisseur Ivan Reitman (de maker van Twins' met Schwar

zenegger en de Vtto) een leuke luchtige film beloofde. Wanneer de 

eerste Amerikaanse reviews dan niet zo bijster goed zijn, is iedereen 

er als de kippen bij om hem snel de zalen in te gooien. En ja hoor, 

het is een ietwat melige romantische film, met iets te weinig humor 

en een vleugje sex die we voorgeschoteld krijgen. Omdat de film in 

Hawaï is gedraaid, zitten er ook nog wat leuke natuuropnamen in, 

maar die zijn in de studio nogal erg bijgewerkt, zodat er van de 

NIEUW IN DE BIOS 

natuurlijkheid weinig overblijft. Ford en medespeelster Anne 

Heche vormen een leuk paar, maar om daar nu voor naar de 

bioscoop te gaan lijkt me ietwat teveel gevraagd.]e loopt toch ook 

niet achter iedere mooie man of vrouw aan die je op straat 

tegenkomt? (**) 

AN AMERICAN WEREWOLF IN PARIS 
'An American werewolf in Paris'ging in première in Londen op 31 

oktober vorig jaar, kwam rond Kerstmis in de Amerikaanse zalen 

en nu is hij in België. Alles wijst erop dat het zomerseizoen 

begonnen is, want naast de zomerblockbusters komen die films die 

het in het buitenland net niet maakten en daar is 'An American 

werewolf in Paris' er eentje van. Regisseur Anthony Waller keek 

eens goed naar de film van John Landis uit 1981 'An American 

werewolf in Londen' en dacht: 'Zelfs als ik hier een afgietsel van 

maak, zit er nog wel wat commerciële waarde in'. En Landis 

maakte dan ook een afgietsel. Yoor de echte filmliefhebber is er 

weinig nieuws onder de zon in Paris, de doordeweekse kijker zal 

hem wel lenen in de videotheek wanneer hij daar op de schappen 

staat. (**) 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P 4' 

^=^ L'Ange Nolr Franse film van Jean-Claude Bris-
seau uit 1994 met Sylvle Vartan, Michel Piccoli en 
Claude Giraud. De vrouw van een prominent ma
gistraat iieeft in haar appartement een man dood
geschoten. Zij ensceneert een poging tot verl<rach-
ting om wettige zelfverdediging te kunnen inroepen. 
Klassiek melodrama, met een erg goede Vartan zat. 
27 Juni, TV 1 om 23U.20 

t J * Creat Balls of FIre Amerikaanse biografische 
rockfilm van Jim McBrlde uit 1989 over Jerry Lee Lewis. 
De soundtrack van de film Is prima, maar Dennis Quald 
mist het tikkeltje demonische van de echte „killer", 
zon. 28 Juni, VT4 om 2lu.55 

verzameld werk 

Jesse De 
Pauw In 
'Just 
Friends'. 
Maan. 29 
Juni, Ned. 3 
om 20U.22. 

^ S ^ Talte the money and run Schitterende de
buutfilm van Woody Allen uit 1969, over een sociale 
mislukkeling en timide pechvogel. Het verhaal Is niet 
erg sterk, maar de film zit vol snelle en geïnspireerde 
grappen. Met Woody Allen, Janet Margolin en Lonny 
Chapman Dins. 30 Juni, BBC 1 om lu.15 

fc# A Couch In New vork Belgische film van 
Chantal Ackerman uit 1996 met Juliette Binoche, 
William Hurt en Stephanie Buttle. Beatrice, een olijke 
Parijse danseres, ruilt via een zoekertje in de krant haar 
appartement met dat van Henry, een saaie psy
choanalyticus uit Manhattan. Voorspelbare roman
tische komedie, met een schitterende John Hurt. 
Woens. 1 Juli, Canvas om 20u.30 

fc# Panorama: Tsaar Boris Eerste deel van een 
2-delig portret van Boris Jeltsin. Het verhaal begint 
net na de mislukte staatsgreep van 1991 tegen 
Gorbatsjov, toen Jeltsin nog een van de leiders was 
van de 12 Sovjetrepublieken. „Rusland heeft geen 
geluk gehad: Peter de Grote kreeg zijn hervormingen 
niet rond; Katarina de Grote evenmin Tsaar Alexander 
ook niet. Wel, ik ben vastbesloten mijn hervormingen 
door te voeren", aldus Jeltsin. Dond. 2 Juli, TV1 om 
22U.10 

fc^ La Carapate Franse klucht van Gérard Oury uit 
1978 met Pierre Richard, Victor Lanoux en Raymond 
Bussières. Mei 1968. Jean-Phillppe Duroc, 37 jaar, is 
advocaat aan de Parijse balie. Zijn client, de 40-jarige 
Martial Gaulard, wordt - ten onrechte, zo beweert hij 
zelf - beschuldigd van een overval met dodelijke 
afloop. Wanneer de zaak voor het assisenhof ver
schijnt, wordt Gaulard schuldig bevonden en ver
oordeeld. Diezelfde avond nog gaat Duroc zijn cliënt 
opzoeken in de gevangenis... Vr|J. 3 JuU. Ned. 1 om 
21U.08 

Zoals geweten wordt gewerkt aan de 
oprichting van een Hoge Raad voor Jour-
nalistiel<. Die Raad zal worden samen
gesteld uit een aantal deskundigen van 
binnen en buiten de mediasector en moet 
'fouten' van journalisten behandelen. De 
Algemene Vereniging van Beroepsjour
nalisten van België hoopt alvast dat die 
Raad er zo snel mogelijk komt. Daartoe 
vergadert zij met vertegenwoordigers van 
de uitgevers en van de politiek, i.e. de 
minister van Justitie. Minister Van Parys 

ziet de oprichting van een dergelijke Raad 
wel zitten, maar - zoals dat in dit land 
gaat - er zal nog een flink robbertje 
gevochten worden over de samensteUing 
van de raad. 

De Vlaamse overheid is zinnens om 
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Het zal wel toeval geweest zijn dat 
'Panorama' na de tweede 'Chez 
Magriet' uitpakte met 'De pil voor 
als Ie niet wil', een reportage over 
Viagra, de erectiepil. Het ding is de 
jongste tijd niet meer uit de ac
tualiteit weg te branden en dat 
verbaast ons een klein beetje. Na 
het horen van de cijfers was dat al 
iets minder het geval: onder de 40 
jaar schijnt 12% van de mannelijke 
bevolking hem niet meer of al
thans niet meer lang genoeg om
hoog te krijgen. Tot 70 jaar is dat al 
52%. Dat zijn torenhoge cijfers, 
maar zonder meer uitleg schieten 
ze toch te kort. 
Dat laatste kan eigenlijk gezegd 
worden over de hele - erg vrij
blijvende - reportage. Eens ont
daan van het gegniffel, de 'vieze 
prentjes' en de daarbij noodza
kelijke 'deskundige uitleg', bleef er 
niet veel meer over dan de con
clusie dat er een pil is die de penis 
recht doet staan. Zo was er bv de 
flauwe bijdrage van het journa
listenkoppel Douglas De Coninck 
en Annemie Bulthé, die in op
dracht van hun werkgever De Mor
gen het ding maar eens moesten 
proberen. Of het, na de sof van de 
zgn. 'nevendossiers', een strafex
peditie was, kwamen we niet te 
weten. Wat we wel tussen de re
gels moesten lezen was dat Doug
las geen probleem had. En dus 
eigenlijk compleet ongeschikt was 
voor een reportage over Viagra: 
zelfs de meest christelijke uitgave 
had immers al gemeld dat de pil 
geen wonderen verricht voor de 
hardsten onder ons. Maar omdat 
sex verkoopt, moet er geschreven 
en gefilmd worden. 
Wat wij graag hadden gezien was 
een - in de mate van het mogelijke 
sereen - interview met één of 

haar communicatiebudget niet meer al
leen te verdelen onder de dagbladen maar 
ook andere periodieken én AV-media 
ervan mee te laten genieten. Van de 226 
miljoen blijven jaarlijks wel 100 miljoen 
voorbehouden voor de dagbladpers. De 
rechtstreekse steun aan de pers verdwijnt. 
In gesprekken tussen de perssector en de 
Vlaamse overheid werd ook overeen
stemming bereikt over het oprichten van 
een opleiding 'Journalistiek'. Een soort
gelijke opleiding bestond in Vlaanderen 
voorlopig alleen in avondonderwijs. Nu 
is het de bedoeling ook de Vlaamse 
universiteiten in te schakelen. 

Annemie Nijs zal niet langer één van 
de vaste gezichten van het Canvas-jour-
naal zijn. Volgens het bericht in De Stan-

HelmutLottl. 

daard zag zij 'de late uren van Canvas en 
'Het journaal laat' om familiale redenen 
niet meer zitten'. Zij keert terug naar de 
dienst Binnenland en zal op het scherm 
vervangen worden door Paul D'Hoore. 

De 'muzikale projecten' van Helmut 

Lotti zullen voortaan niet meer worden 
uitgezonden door de VRT, maar door 
VTM. 

meerdere mannen van boven de 
50 over de komst van deze pil. Af te 
leiden uit deze bijdrage waren het 
immers vooral zij die er nood aan 
schenen te hebben. 'Waarom 
moet een man van die leeftijd nog 
zo noodzakelijk bewijzen dat hij 
hem nog omhoog krijgt?' was een 
vraag die wij graag door pakweg 
Wllfried Martens beantvjooró had
den willen zien. Nu kwam men niet 
verder dan het feit dat 'mannen 
willen presteren'. Hoe ijl kan je 
worden? 
Zo ijl datje een cursus 'Emotionele 
ontwikkeling' gaat volgen in kas
teel De Schansl Daar hoorden we 
iemand de banvloek uitspreken 
over de westerse maatschappij en 
leuteren over 'de penis als ba-
rometere van de maatschappij'. De 

niet nodig want sex mocht niet en 
om vooral niet in de bekoring te 
komen hadden sommige leden 
van de Hemelse Poort de slager zijn 
werk laten doen. Eens het grote 
moment daar hadden alle leden -
daarbij nu en dan door het lot een 
handje geholpen - het tijdige voor 
het eeuwige verwisseld 
Het bijzondere aan deze reportage 
was dat de kijker beelden te zien 
kreeg van de leden na, maar ook 
voor hun dood. Daarin legden ze 
uit dat ze best wel tevreden waren 
om aan dit aardse tranendal te 
ontsnappen. Opvallend was dat 
een aantal gewezen sekteleden 
hen daarin nog altijd scheen bij te 
treden. Eén ervan was naar eigen 
zeggen zelfs achtergebleven als 
boodschapper. Enkele dagen na de 

Hoog pietje, 
kom omhoog pietje 

Panorama, donderdag 18 Juni 1998, TVi 

therapie bestond er op een ge
geven moment in om naakt op de 
grond te gaan liggen en je te laten 
strelen Dat De Morgen dèèr eens 
enkele journalisten op afstuurt om 
er de wetenschappelijkheid van al 
die theorieën te onderzoeken. 
Van De Schans naar een echte 
sekte was voor ons, leek in die 
materie, maar een kleine stap. De 
tweede Panorama-bijdrage heette 
'Hemel of hel' en had Heavens' 
Gate als onderwerp. Deze poort 
naar de hemel was enkel te be
reiken door lid te worden van een 
sekte die het geloof in UFO's en 
andere buitenaardsen tot de ware 
leer had gemaakt. Viagra was er 

massale zelfmoord en nog voor hij 
de politie op de hoogte had ge
bracht was hij nog in de commune 
gaan filmen 'om de wereld vooral 
te laten zien hoe het echt was'. Een 
vraag die jammer genoeg niet be
antwoord werd was waarom men
sen, en zeker ook welke mensen, 
bereid gevonden worden toe te 
treden tot een beweging die in 
marsmannetjes de verlossers ziet. 
Toch kostte deze leer het leven aan 
39 mensen onder wie een moeder 
van vijf jonge kinderen. Denk dus 
maar twee keer na voor u hen 
gelooft die u op 13 juni 1999 het 
paradijs gaan beloven. 

Krik 
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Steve Wonder 
Soms hoort men vanuit onverdachte 
hoek hoe de zaken in mekaar zitten In 
het prestigieuze blad Kunst & Cultuur 
uitgegeven door het Brussels Palels van 
Schone Kunsten lees ik dat Etienne 
burggraaf Davignon sinds 1 maart voor
zitter van de Raad van Bestuur is ge
worden Hoe "Steve" in die stoel is te
rechtgekomen wordt door hem zelf uit

gelegd door een politieke aanstelling, al 
doet de gegadigde alsof dat bijkomstig 
IS Zegt Davignon „Het kwam dit keer de 
PSC toe de voorzitter te "leveren" en ik 
heb dan ook meteen duidelijk gesteld 
dat Ik dat partij-etiket met wilde op-
gekleefd krijgen De PSC ging daarmee 
akkoord Ik heb gemazeld en gepokt in 
de politiek - tot einde 1976 was ik 
directeur-generaal van de politiek in het 
ministene van Buitenlandse Zaken -

maar ik hoef geen enkele politicus ver
antwoording af te leggen " 
Tijdens zijn Europese loopbaan was deze 
PSC'er lid van de Commissie Van 1981 
tot 1985 leidde hij die als ondervoor
zitter van de afdelingen Industrie, Ener
gie en Wetenschappelijk Onderzoek In 
1985 keerde de pijpenlurkende edel
man terug ,,naar het financiële hart van 
België de Generale Maatschappij waar
van hij sedert 1989 de voorzitter is en 

die hij medio mei aan Frankrijk ver
kocht " Besluit het bericht laconiek, 
alsof het een civieke daad betrof i 
Steve Wonder is ondertussen 65 jaar 
geworden, geniet van een welverdiend 
pensioen en krijgt als beloning voor 
bewezen diensten een vrijetijdsbeste
ding passend bij zijn status van PSC'er, 
edelman en Franstalige Belg 

P. Lammens, 
Hofstade 

<©> W E D E R W O O R D • 

Nilioui 
Nihoul heeft duidelijk machtige bescher
mers m de media, want overal wordt zijn 
onschuld uitgebazuind. Hij kan vanuit 
de gevangenis een interview geven en 
zelfs een boek publiceren. ledere be
schuldiging aan het adres van Nihoul 
wordt steevast beantwoord met de uit
roep • „Maar dat is niet bewezen!". In de 
juridische zin van het woord is dat waar. 
Strikt juridisch was Al Capone geen 
kopstuk van de georganiseerde misdaad, 
maar alleen een belastingsfraudeur. Hij 
werd namelijk alleen wegens belastings
ontduiking veroordeeld. Hetzelfde geldt 
voor de samenwerking tussen Nihoul en 
Dutroux. Volgens de juridische logica 
zijn daar geen bewijzen voor, volgens de 
gewone logica van het gezond verstand 
wel. Michèle Martin bevestigt dat som
mige meisjes ontvoerd werden op ver
zoek van Nihoul. Talrijke onverdachte 
getuigen hebben Michèle Martin, Ni
houl en Dutroux samen gezien in Ber-
trix, kort voor Laehtia werd ontvoerd. 
De RTBf beweert dat Nihoul een slui
tend alibi had, maar in werkelijkheid is 
dat alibi geleverd door de obscure ad
vocaat Van Der Eist, die bekend staat als 
leverancier van valse alibi's voor cri
minelen. Het IS ook duidelijk dat Nihoul 
beschermd werd door het gerecht. Door
dat hij sexfuiven organiseerde in zgn. 
betere kringen had hij vrijwel onbe
perkte mogelijkheden tot chantage. Hij 
werd bijvoorbeeld door een (inmiddels 
overleden) magistraat aangeduid als ge
rechtelijk expert, hoewel hij geen enkel 
diploma m die zin had. De verklaring is 
simpel: die magistraat stond op de le
denlijst van de sexclub Le Dolo, waar 
Nihoul een dikke vinger m de pap 
had... 

Daarom wordt Nihoul beschermd- hij 
zou te veel notabelen kunnen meeslepen 
in zijn val. 

W. Degroote, Brakel 

Joris van Severen 
(1) 
Ik las m WIJ van 4 juni jl. het briefje van 
Luc Vijverman. Deze lezer is waarschijn
lijk nog jong en weet weinig af van onze 
Vlaams-nationale strijd Anders zou hij 
met zo laatdunkend schrijven over Joris 
van Severen, vermoord als Vlaming. Hij 
heeft ook geen begrip voor priester Cy-
riel Verschaeve, gestorven m balling
schap (wij stonden enkele keren bij zijn 
graf in het mooie Sollbad Hall) en voor 
dr. Borms, vermoord door de Belgische 
staat! Dit waren mensen die iets be

tekend hebben en zij waren hoegenaamd 
niet onfatsoenlijk. Integendeel! Als de 
VU zich zou distancieren van deze men
sen zitten WIJ dan niet in een verkeerde 
partij ? Maar dit is ondenkbaar. 

F.V., Ekeren. 

Joris van Severen 
T5I 
De brief over Joris Van Severen ge
schreven door lezer Vijverman (WIJ, 4 
juni jl.) heeft velen pijn gedaan. Mensen 
die een leven offerden in dienst van de 
toekomst voor hun volk, ons volk, met 
een bezielend en doordrijvend voorman 
als leider Joris van Severen wiens na
gedachtenis heilig IS voor zijn oude ge
trouwen. 

De herdenkingsmis in de abdij van 
Steenbrugge is telkenjare het ontroe
rende sluitstuk van een steeds ingetogen 
bedevaart naar Abbeville waar Van Se
veren op 20 mei 1940 laffelijk werd 
vermoord. Begraven aan de Somme, de 
zuidelijke grens van zijn Dietse rijk. 
Ik bezondig me weer aan overdaad te 
blijven schrijven maar over Joris van 
Severen raakt men nooit uitgepraat. Dat 
bewijzen de enorme stapels literatuur, 
geschiedkundige werken en de vele the
sissen en eindwerken van universiteits
studenten over Van Severen en/of het 
Verdinaso. 

Fr. Van Dessel, 
Nijlen 

celdkwestie 
De grootste psychologische flater van de 
NMBS-directie in de stuntelige verde
diging tegen klachten van spoorreizigers 
IS het verdoezelen van de overheids
verantwoordelijkheid en hoofdschuld. 
(WIJ,18jumjl.) 

De HST moest er in Europees verband 
gedwongen komen. Dat mocht met op 
kosten van verwaarlozing van de rest. 
Het merendeel van het personeel van de 
spoorwegen doet zijn best in omstan
digheden die soms ver van ideaal zijn. 
Stakingen zij het gevolg. Nog méér geld-
verlies. 

Het IS gewoon een ordinaire geldkwestie 
en aanvullen een nodige perfecte or
ganisatie. Zonder corruptie, onnodig 
personeel en verspilling van geld. Ver
ouderd materiaal tijdig vervangen. Als er 
hinderende werken nodig zijn, dient dit 
snel, zonder verlof ertussen, in ploegen 
en desnoods 's nachts inbegrepen, te 
gebeuren. Kost veel geld en is de enige 

oorzaak. De TTB (Trein, Tram &: Bus)-
initiatieven hebben aangetoond dat het 
goedkoop maken van het openbaar ver
voer een belangrijk punt is. Zonder dat is 
het onzin van te denken aan een men
taliteitsverandering om autogebruik te 
ontmoedigen. Voeg daar een grote fre
quentie en comfort aan toe. In Hong 
Kong IS er iedere 5 minuten een bus naar 
een nabijgelegen spoorwegstation, ie
dere 5 minuten is er een trein naar de 
stad, iedere 5 minuten een tram of 
metro. Alles is op elkaar afgestemd. Met 
één spotprijs en kaart voor alle vervoer 
De overheid heeft daar fel geïnvesteerd 
in het openbaar vervoer en plukt daar op 
termijn de vruchten van. Automatisch 
ontstaat er een ontmoediging van het 
vervoer met de personenwagen. 
Nog een zeer belangrijk punt. Gunstig 
gevolg van de oorzaak-aanpak. De files 
vervallen. Rekeningrijden, snelheidsbe
grenzers, zwarte dozen, carpooling, en 
andere overbodige uitvindsels hoeven 
niet meer. In plaats van over de autoweg 
gaat ver en groot vrachtvervoer op de 
trein. Zoals in de kanaaltunnel. Plaat
selijk IS er alleen distributie. 
Japan heeft het best georganiseerde 
treinverkeer ter wereld. Zelfde reden. 
De overheid stopt er veel nuttig geld in. 
Oncomfortabel rechtstaan is er zelden 
bij. Wagons en treinen worden snel bij
gevoegd of weggelaten naargelang de 
behoefte. 

Zonder mentaliteitsverandering bij de 
overheid, als hoofdschuldige, zal de ge
bruiker eeuwig kunnen klagen. De over
heid neemt de directie in bescherming 
omdat ze zich zelf schuldig voelt Zoals 
bij zoveel gelegenheden wentelt ze de 
verantwoordelijkheid af. Toppunt is dat 
de bevolking en haar vertegenwoordi
gers dit ook nog slikken' Wie is de 
werkelijke schuld van de trempenkelen' 
Zij die de overheid als hoofdschuldige 
vergeten en de verkeerde vijand aan
pakken. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Dutroux 
Men beweert altijd dat er geen bewijzen 
zijn voor de bescherming van Dutroux. 
Vooral de Franstalige media voeren een 
echte indoctrinatiecampagne om dat 
erin te hameren. Eerst was het AK nom de 

la lot, daarna Mtse au point, dan de 
verklaringen van Eerdekens. Jammer ge
noeg spelen sommige Vlaamse kranten 
dat spelletje mee. Maar als er geen 
bescherming was hoe kan men dan ver
klaren dat de politiediensten zoveel spo

ren naar Dutroux negeerden? Men be
trapte Dutroux herhaaldelijk op dief
stallen, op het bezit van een verboden 
wapen, op heling, op handtastelijkheden 
met een meisje op een schaatsbaan en 
tenslotte zelfs op de ontvoering en op
sluiting van drie medephchtigen uit het 
autozwendelmilieu. Bovendien overtrad 
Dutroux zowat alle regels die een voor
waardelijk vrijgelaten gedetineerde 
moet respecteren. Het meest opvallende 
IS dat hij contacten onderhield met ex 
gedetineerden als Lelièvre. Maar toch 
werd hij niet opnieuw aangehouden Hij 
kreeg zelfs een wapenvergunning. 
Toen hij verdacht werd van een ver
krachting en moordpoging in Obaix 
werd hij ondervraagd en men nam een 
haarlok van Dutroux voor een DNA-
onderzoek, maar die werd nooit ge
analyseerd. 

De rijkswacht was herhaardelijk gewaar
schuwd dat Dutroux meisjes had ont
voerd. Die waarschuwingen kwamen 
niet alleeen van tipgevers, maar zelfs van 
Dutroux' eigen moeder. Toch sloeg men 
dat allemaal in de wind Dat kan geen 
samenloop van omstandigheden zijn. 
Dat was opzettelijke sabotage van het 
onderzoek. 

Carola De Brandt, Meerbeke 

Beschamend 
Het IS beschamend te moeten vaststellen 
dat een stad waar Rodenbach geboren is, 
die zich opmaakt voor het Gezellejaar; 
die deel uitmaakt van de Elfdaagse 
Vlaanderen-Europa 2002, in zijn 11 juli-
programma een optreden voorziet van 
een groep die de naam Les Gazons Blues 

draagt. 

En dat voor een stad die zich als echt 
Vlaams wil profileren! 

Bart sr. Depestel, 
Roeselare 

PS De redaktie ontvangt graag bneven van lezers 
Naamloze, scheld en smaadbneven gaan de scheur
mand in De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken Brieven 
worden voluit ondertekend tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken 
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N"""™"" u de eerste ID 21 -dagen achter de rug zijn, is 

het tijd om een tussentijdse balans van het 

ID 21 -project op te maken. Wie zijn de mensen 

achter ID 21 f Waar komen ze vandaan? En vooral: 

waar willen ze naartoe? Pieter Vandekerckhove (29) 

en Vincent Van Quickenborne (24), willen met een 

"radicaal vernieuwend project" Vlaanderen nog 

meermaals verbazen. 

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

Tijdens zijn studentenjaren was Pieter 

Vandekerckhove actief in de studenten
beweging, maar ook in tal van sociale en 
ecologische organisaties in het Leuvense. 
Later zette hij de stap naar Agalev. „Ik 

kwam tot het inzicht dat fundamentele 

veranderingen politiek engagement ver

gen. De stap naar de politiek is niet 

vanzelfsprekend. Jongeren, en de bevol

king in het algemeen, beschouwen politiek 

als iets vreemd. Met een aantal vrienden 

startte ik de nationale werking van Jong-

Agalev op. De jongeren van Volksunie en 

Agalev groeiden langzaam naar elkaar, 

wat ons bond bleek immers veel groter dan 

wat ons scheidde. Daaruit groeide dan het 

Centrum voor Politieke Vernieuwing 

(CFV), waarin naast mensen van VUJO en 

Jong-Agalev ook verschillende politiek on-

afhankelijken zetelen. Met het CPV 

schuimden we zowat alle politieke par

tijen af om uit te zoeken wie naar onze 

radicale vernieuwingsideeën wou luiste

ren. Uiteindelijk bleek alleen BertAnciaux 

bereid zijn nek uit te steken, daaruit 

ontstond dan ID 21." 

Vincent Van Quickenborne was tijdens 
zijn rechtsstudies aan de universiteit van 
Kortrijk actief in het Liberaal Studen
tenverbond (LSV). Al snel volgde Tri
angel, een politiek forum bestaande uit 
mensen met verschillende achtergrond. 
Triangel denkt na rond drie basisthema's: 
integraal federalisme, een nieuwe maat
schappelijke cultuur en een efficiënt wer
kende overheid. Triangel was van meet af 
aan een actie-groep. 

Vincent Van Quickenborne: „Ook wij 

gingen praten met Guy Verhofstadt, Jos 

Gheysels, Bert Anciaux en anderen. Voor 

mij was de conclusie vlug duidelijk: alleen 

het ID 21-project is vernieuwend genoeg 

om mij erin te engageren." 

TIJDBOM 

Hoe reageerden de jongeren 
binnen Agalev op uw stappen? 

P. Vandekerckhove: „Binnen ]ong-Agalev 

leven diverse bekommernissen. Natuurlijk 

is er het ecologische thema, dat langzaam 

overgenomen wordt door andere politieke 

partijen en dat trouwens één van de 

fundamenten van ID 21 is. Daarnaast zijn 

er de sociale thema's, hier merkte ik enorm 

veel raakvlakken met VUJO. Maar mijn 

voornaamste motivering om aan een 

nieuw politiek avontuur te beginnen vond 

ik m de politiek zelf: politiek gebeurt al te 

vaak vanuit rigide partijstructuren, die 

radicale ideeën geen kans geven. ID 21 is 

daar een antwoord op: een dynamische 

netwerkstructuur die vernieuwing in gang 

moet zetten, ideeën die opnieuw belang

rijker worden dan partijbelangen. Som

migen binnen Jong-Agalev waren het met 

mijn visie eens, anderen niet. Dus ging 

ieder zijn eigen weg." 

Omschrijf eens bondig wat ID 
21 is en wat het moet worden. 

V. Van Quickenborne: „Ik noem ID 21 

graag de tijdbom onder de klassieke po

litieke partijen. Geen bom die op 1,2,3 

alles doet ontploffen, wel eentje die er 

voor zal zorgen dat er geen weg terug is: 

het moet mogelijk zijn dat mensen met 

een verschillende achtergrond binnen een 

dynamische structuur samenwerken om 

gemeenschappelijke idealen na te streven. 

grote namen. Je moet consequent blijven, 

hé. Je mag bovendien niet verwachten dat 

ID 11 op één dag volwassen wordt: de 

inhoud én de namen zijn een langzaam 

proces, ons verhaal is nog maar pas be

gonnen." 

Hoe zit het met de toenade
ringspogingen tot Agalev? 

P. Vandekerckhove: „Hier moet je een 

onderscheid maken tussen de partijpo-

„ID21 is niet meer 
te stoppen" 

Mensen uit verschillende politieke par

tijen en uit andere organisaties moeten 

zich in zo'n structuur thuis kunnen voelen 

zonder daarom hun herkomst te verloo

chenen. Politiek moet een tof en leuk 

gezicht krijgen. De bestaande politieke 

structuren zullen uiteindelijk die nieuwe 

'schwung' niet meer kunnen tegenhouden, 

de stille tijdbom dus." 

UmClMKU PROCES 

Wordt de lijstvorming binnen ID 
21 niet ontzettend moeilijl<? 

P. Vandekerckhove: „Dit klinkt wellicht 

ongeloofwaardig, maar dat is op dit mo

ment nog niet aan de orde. Doel is nu het 

partijlandschap in beweging brengen. 

Goed, het probleem van lijstvorming zal 

zich vroeg of laat stellen. Maar voor één 

keer wil ik hier wel premier Dehaene 

volgen: laten we dat probleem oplossen 

als het zich stelt." 

V. Van Quickenborne: „Onze eerste am

bitie is om met ID 11 een alliantie met de 

Volksunie aan te gaan. Daar kijk ik trou

wens enorm naar uit. Hoe meer ik met 

mensen van VU en VUJO praat, hoe meer 

raakpunten ik ontdek op het gebied van 

Sociale Zekerheid, ecologie en ga zo maar 

door. Voor de lijstvorming gelden twee 

criteria. Je moet mensen naar voor schui

ven 'die 1. serieus wat bagage hebben, en 

die 2. ook nog populair zijn, een 'gezicht' 

hebben. Politiek is tenslotte communi

ceren, mét een goede boodschap uiter

aard. " 

Haalt ID 21 eigenlijk wel de ver
kiezingen? De grote namen blij
ven uit, lees je wel eens in de 
media. 

V. Van Quickenborne: „ID 21 haalt zeker 

de verkiezingen, dat geef ik je op een 

blaadje. In het begin las je in de kranten: 

'ID 21: veel show, maar weinig inhoud'. 

Nu de inhoud er is wil men meer show, de 

Pieter Vandekerckhove: "in het 
slechtste geval islD21 misschien nog 

te stoppen, maar zeker niet de 
gedachte die er achter steekt." 

litieke structuur Agalev en de individuen 

van die partij. De structuur blijft zweren 

bij het eigen grote gelijk. Maar wie ont

moet je op de twee ID-dagen f Een om

vangrijke groep Agalevjongeren. Ik geef de 

moed dus nog niet op." 

V. Van Quickenborne: „Va« nature ben ik 

minder optimistisch ingesteld, dus ook 

wat de Vlaamse groenen betreft. Het 

klinkt misschien wat contradictorisch, 

maar als je tot een ontploffingsscenario 

wil komen, moeten diegenen die moeten 

ontploffen daar toe bereid zijn. Bert An

ciaux engageerde zich binnen ID 21 zon

der de VU vaarwel te zeggen. Wat houdt 

mensen van Agalev tegen hetzelfde te 

doen? Daar heb ik nooit een afdoend 

antwoord op gekregen. Het pleit voor de 

VU dat zo'n aanpak wél op, zij het soms 

kritische, steun vanuit de partij kan re

kenen. " 

ALS VISSEN IN HET WATER 

Hoe zit het trouwens met de 
relatie VU-ID 21? 

P. Vandekerckhove: „Toen ik me binnen 

Agalev engageerde, was het voor mij on

denkbaar dat ik ooit iets met de VU zou te 

maken hebben. Voor mij stond Vlaams-

nationalisme voor een zeer eng politiek 

discours dat uiteindelijk gericht was op 

het vormgeven van een gesloten identiteit. 

Maar wat gebeurde er ? Op zekere dag loop 

ik Sigurd Vangermeersch tegen het lijf en 

wij beginnen te discussiëren. En wat 

blijkt f We komen tot de conclusie dat er 

haast niets is dat ons scheidt. Wat Sigurd 

als Vlaams-nationalisme, als integraal fe

deralisme definieert, komt bijzonder goed 

overeen met wat ik onder het 'groene' 

begrip basisdemocratie versta. Of tot wat 

intellectuele eerlijkheid allemaal kan lei

den!" 

V. Van Quickenborne: „Eén van de am

bities van ID 21 moet ook zijn: het mooie 

verhaal van de Volksunie aan de burger 

tonen. De VU staat inhoudelijk zeer sterk, 

heeft een oprechte democratische reflex en 

is tot en met sociaal. ID 21 kan een 

platform worden om die inhoud nog beter 

aan de bevolking te tonen." 

•* Na de eerste ID 21-dag drukte 
Bert Anciaux zijn ontgooche
ling uit over de opkomst. Op de 
tweede dag was er niet meer 
volk. Een mislukking dus? 

V. Van Quickenborne: „Maar neen! Als 

Agalev na meer dan een jaar mobiliseren 

500 mensen op de been krijgt voor een 

congres en de VLD op haar congres met 80 

aanwezigen beslist de Sociale Zekerheid te 

splitsen, dan is 300 mensen niet slecht 

voor een nieuwe beweging. Reken maar: 

het verhaal dat wij met ID 21 begonnen 

zijn, is een verhaal dat niet meer te 

stoppen is." 

P. Vandekerckhove: „Daar sluit ik mij 

volledig bij aan! In het slechtste geval is ID 

21 misschien nog te stoppen, maar zeker 

met de gedachte die er achter steekt. Zoals 

alle maatschappelijke sectoren zich moe

ten aanpassen aan de veranderende maat

schappij, zo moet ook de politiek dat 

dringend beginnen te doen. En daar zijn 

wi] mee begonnen. Vlaanderen heeft nood 

aan een radicaal democratisch en ver

nieuwend project, economisch zitten we 

op de paarse lijn, sociale en ecologische 

thema's komen bij ons volop aan bod. 

Progressieve geesten zullen zich binnen 

ID21 als vissen in het water voelen." 

Geert Marrin 

Vincent van 
Quickenborne: 
"Eén van de 
ambities van 
ID 21 moet 
ooiczUn:het 
mooie verhaal 
van de 
Volksunie aan 
de burger 
tonen." 
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