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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

Z aterdag jl. verkoos de partijraad van 

de VU Patrik Vankrunkelsven met 

88% van de stemmen tot voorzitter. 

Zoals bekend werd Bert Anciaux reeds tot 

voorzitter van de alliantie VU-ID21 verkozen 

en dus moest er een nieuwe VU-voorzitter 

aangeduid worden. 

Sinds VU-senator Bert Anciaux de 

vernieuwingsbeweging ID21 op gang trok, trad 

Vankrunkelsven als waarnemend VU-voorzitter 

op. De huisarts wist zich op korte tijd te 

profileren. Vriend en tegenstander erkenden 

zijn dossierkennis en zijn vermogen tot 

onderhandelen tijdens het afsluiten van de 

Octopus-akkoorden. Het was ook de 

burgemeester van Laakdal die het initiatief nam 

om ook de VLD bij de Oaopus-

onderhandelingen te betrekken, hij bewees 

daarmee een handig politicus te zijn. Zijn 

verkiezing tot VU-voorzitter komt dan ook niet 

onverwacht. AlHcht raakt ook een droom in 

vervulling. Reeds in 1989 deed 'de krunkel' een 

eerste keer, als tegenkandidaat vznjaak 

Gabriels, een gooi naar het voorzitterschap. Hij 

haalde het niet, maar werd wel lid van het 

partijbestuur en in 1992 werd hij tw 

ondervoorzitter van de VU verkozen. 

Als ondervoorzitter was hij de 

aangewezen man om de rol van Anciaux over te 

nemen. Vankrunkelsven zette zich samen met 

Anciaux in om het VU-kader te overtuigen met 

ID21 een alliantie te vormen. Als Kempenaar 

staat hij bekend om zijn doorzettingsvermogen 

en koppigheid. Daaraan koppelt hij een 

doordachte en rationele toekomstvisie. Zo 

beseft hij dat het democratisch Vlaams-

nationalisme nieuwe wegen moet bewandelen 

en andere niet-ttaditionele flaminganten moet 

aanspreken. „Als we een echt modem 

Vlaanderen willen opbouwen, moeten we niet 

allen België, maar ook de overdreven Vlaams-

nationalistische romantiek overboord gooien.", 

aldus Vankrunkelsven in Humo van 13 oktober. 

In opvolging van Vankrunkelsven 

verkoos de VU-partijraad ook een nieuwe 

ondervoorzitter. Er waren drie kandidaten: 

gewezen VUJO-voorzitter Sigurd 

Vangermeersch, de voorzitter van het 

arrondissement Halle-Vilvoorde ƒ«ƒ 

Croonenberghs en professor Eric Defoort, allen 

leden van de partijraad. Nadat bleek dat 

Croonenberghs tijdens de eerste stemronde 18 

en in de twee ronde 13 stemmen had gehaald, 

volgde een spannende sttijd tussen 

Vangermeersch en Defoort. De KUB-professor 

werd met 56 stemmen voor en 55 tegen 

verkozen. 

Met Ludo Abicht zet Defoort zich af 

tegen de Belgischgezinde intellectuelen die de 

maatschappelijk opbouwende kracht van het 

democratisch Vlaams-nationalisrae ontkennen. 

Voor Defoort is de sociale dimensie van het 

Vlaams-nationalisme een onloochenbaar 

gegeven. Zonder zich daarom per se in links-

progressieve te laten verdringen, wil hij deze 

boodschap uitdragen naar meerdere politieke 

sttomingen. 

(evdc) 
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D eze week heeft het kabinet-Dehaene 
zijn laatste begrotingsei van deze le

gislatuur gelegd. Het startschot voor de 
sprint naar zondag 13 juni 1999 heeft ge
klonken. En dat is te merken aan het gedrag 
van de politieke partijen, zij maken zich op, zij 
zoeken hun pole position, de meest ideale 
plaats. Dat partijen dit doen is begrijpelijk, 
dat ook een regering zo handelt Is* ronduit 
beschamend. Niet alleen wij stellen vast dat 
Dehaenes werkstuk op niets iijkt. 
Alle krantencommentatoren ma
ken stoofhout van wat zij een 
verkiezingsbegroting noemen. 
Van de grote gedachten: sociale • 
lastenverlaging komt niets In 1 ^ 
huis, van de herindexering van de I i ^ 
belastingschalen al even min. Om 
de werkgelegenheid, toch dé pri
oriteit van deze regering, aan te zwengelen 
beloofde het kabinet de loonlasten met 18 
miljard te verlagen. Daar komt niks van, 
alvast niet voor 1 juli 1999. Maar in welk land 
leven wij op die dag, anderhalve maand na 
wetgevende verkiezingen? Met een rege-
hng van lopende zaken, In volle onder
handelingen, op de drempel van de va
kantie,.. 
De beloofde henndexerlng van de belas
tingschalen wordt uitgesteld tot nieuwjaar 
'99 waardoor de weerslag pas vanaf het jaar 
2000 voelbaar zal zijn, 
Redenen voor dit uitstel zijn de minder 

gunstige economische vooruitzichten en de 
onvoorziene waterellende. Zo wil het de 
officiële versie, maar de nuchtere waar
nemer weet beter. Daarvoor hoeft hij slechts 
het hoofd naar de secretariaten van de 
regeringspartijen te wenden. Daar werden 
de ingrediënten bedacht die Dehaene en Co 
op Hertoginnedal In hun soep zouden 
draaien. „Sociale accenten" of ,,electorale 
snoepjes"? U kiest maar ai naargelang u aan 

campagne 
begonnen 

de goeie kant staat of meent te staan. Want 
de partijen hebben aan (een gedeelte van) 
hun achterban gedacht: gepensioneerden 
(-1- 900 fr. per jaar), zorgbehoevende be
jaarden (-1-250 miljoen), gehuwden (250 fr. 
per gezin fiscaal voordeel), verhoogde kin
derbijslag (vanaf 18jaar + 70fr. per maand), 
alleenstaande werklozen (zo'n 500 fr per 
maand bij). 
Deze gelukkigen mogen niet denken dat zij 
de vruchten van 's lands vrijgevigheid on
middellijk zullen plukken, zij moeten geduld 
oefenen tot 1 juli 1999. Deze snoepjes staan 
in stil contrast met het prestigieuze Eu

ropees werkgelegenheidsplan dat de re
gering In de mouw had en waarvan de 
verlaging van de sociale lasten dé grote iijn 
was. Vanzelfsprekend gunnen wij ledereen 
zijn snoepje, maar de keuze tussen wat 
kruimels en een groots plan voor arbeid is 
toch geen keuze; dit Is plat elektoralisme! 
Bovendien ergert het ons dat weer eens 
toegestaan werd dat de PS haar slag thuis-
haalt. PSC-voorzitter Maystadt vond ver
leden week nog dat een ioonlastenveriaging 
mogelijk is, maar Elio Dl Rupo gunde de 
bedrijven „dit geschenk" niet. De PS-vIce-
premier koos liever voor cadeautjes aan de 
achterban. En dus draalde de Belgische drie
hoek weer vierkant en dus moest Dehaene 
weer het loodgietersplunje aantrekken. Voor 
de zoveelste keer plooide het federale ka
binet voor de wil van de PS. De werknemers 
van Ljevl's en van Lee weten nu wie te
genhoudt dat de loonlasten naar omlaag 
gaan en waarom hun ateliers naar lage 
loonianden verhulzen. Door de chantage 
van de PS en door het ploolbaarheldsgehalte 
van de Vlaamse regeringspartijen. Om hun 
houding te verschonen draaien de Vlaamse 
partijvoorzitters zich in alle bochten. Van 
Peel (CVP) roept schaamteloos de water
ellende en het asielbeleid In. Erdman (SP) 
vindt dat de regering iets moest doen voor 
de minstbedeeiden en zegt er meteen bij 
dat „onze aanwezigheid In de komende 
regehng de beste waarborg Is voor nog meer 

van dat." En Erdman meent het, want hij 
dringt er op aan dat de volgende federale 
regering opnieuw rooms-rood zou zijn. Met 
andere woorden: de SP pielt voor de con
tinuering van het Belgische Immobilisme, 
met de PS in de hoofdrol. Ondertussen mag, 
op Vlaams terrein, Steve Stevaert stunten 
dat het geen aard heeft. Tweede agen
dapunt van Erdman, een beetje staatsher
vorming mag maar niet te veel. 
En de CVP kijkt schaapachtig toe en eet haar 
voorstellen een na een op. Twee voorbeel
den: de gedachte om de lasten op arbeid in 
Vlaanderen te verlagen en het euro-stem
recht met waarborg voor Vlamingen In Brus
sel. 
De verkiezingscampagne is begonnen, zij zal 
lang, zeer lang duren en niet van de pro
perste zijn. Het Vlaams Blok was de eerste 
met haar omstreden uniform-affiche. 
De Volksunie gaat, na haar bijzonder congres 
en met een nieuwe voorzitter, een alliantie 
aan met een kleine maar sterk geënga
geerde vernieuwingsbeweging. Een nooit 
eerder vertoonde formule in de politieke 
geschiedenis van dit land. Of dit een goede 
keuze Is, zal de kiezer uitmaken. Maar men zal 
de democratische Viaams-natlonailsten niet 
kunnen verwijten dat zij geen pogingen 
hebben gedaan om de vastgelopen maat
schappij weer vlot te trekken. 

Maurits van Liedekerke 



Even stilstaan bU de file 
De jongste weken staan de kranten weer 

vol van het file-nieuws. Een democratisch 

wondermiddel tegen die rijen 

aanschuivende wagens is nog niet 

gevonden. Gelukkig is er een nieuw, 

geniaal superminister die - als een goed 

socialist - de middelen van ons allen wil 

aanwenden om de problemen aan te 

pakken. De Hasseltse stuntcumulard van 

de nieuwe politieke cultuur wil nu alle 

kinderen tot 12 jaar gratis op de bus 

zetten. We raden Stevaert bij deze aan om 

het artikel 'Minister van Vervoer staat in de 

file' in het Belang van Limburg - Stevaerts 

fanblad - er nog eens op na te slaan. De 

trein, mijnheer Stunt, is te nemen in 

Hasselt Station, 5 minuten fietsen van uw 

woonplaats. 

Geen dromer 
,,Neen, ik noem geen namen. Ik wil het vertrouwen van de 
deelnemers niet schaden, al zou het wèl een mooi verhaal 
opleveren. Het kwetst me soms wat dat ik nu voor de grote, 
naïeve dromer wordt versleten, dat ID21 belachelijk wordt 
gemaakt. Maar ik blijf er in geloven: het groot verhaalVomt 
er, hoor. Alleen: het zal na de verkiezingen zijn." 

Alliantie-voorzitter Bert Anciaux n.a.v. de verklaringen van 
ex-CVP-woordvoerder Willy Buijs over de open 'super-lijst' 
met o.a. Johan Van Hecke en Mare Verwilghen. in 
Het Laatste Nieuwsyan donderdag 8 oktober 1998. 

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

België verdient meer aan de EU 
dan het erin steeirt. Vorig jaar ontving 
het land netto 68 miljard van de Unie. 

Patrick De Baets, de speurder 
die in het X1 -onderzoelc op een zijspoor 
was gezet, zegt dat sommige rijl<s-
wachtofflcleren liegen en bedriegen 
dat ze zwart zien. Het parl<et van Gent 
beweert op zijn beurt hetzelfde over 
De Baets. Regina Louf zal uitmal<en wie 
de waarheid spreekt. 

De gemiddelde Vlaming kijkt 
dagelijks 168 minuten TV, een half uur 
minder dan zijn gemiddelde West-Eu
ropese medemens. 

Onbewoonbare slechte huur
huizen kunnen binnenkort onteigend 
worden. 

Zo'n 43% van de inwoners van 
België zal op 13 juni a.s. electronlsch 
kunnen gaan stemmen. 

CAlA-kopstuk Michel Vanden-
bosch wordt met de dood bedreigd. 

Le Bal Masqué, de gefin
geerde prent over de Bende van Nijvel, 
ging lopen met de meeste Plateau-
prijzen, toegekend door fllmpers en 
beroepsmensen. 

Eerst Limburg, dan Vlaande
ren: alle NPC ten spijt wil Theo 
Kelchtermans opnieuw Vlaams minis
ter worden. 

De combi van de Cenkse politie 
met daarin een neukend koppel bleek 
nagemaakt te zijn. Het koppel was 
echt. 

Na maanden van politieke 
shopping zou judocoach Dedecker op
komen op de VLD-senaatslijst. 

Onderzoeken alom: één op vijf 
vrouwen dieet. Incontinentie blijft een 
taboe, TV is voor twee derde mannen 
en fobieën zitten in het bloed, al te 
weinig mensen volgen de medicatie-
voorschriften van hun dokter Nog vra
gen? 

Het Front Nouveau de Belgi-
que, het extreem-rechts belgicistisch 
partijtje van kamerlid Margueritte Bas-
tien wil ook in sommige Vlaamse ar
rondissementen lijsten indienen. 

LEGE STOEL 
Vlaanderen staat voor 70% van de Bel
gische export in. Toch beantwoordt de 
nieuwe samenstelling van de Raad van 
Bestuur (RvB) van de Belgische Dienst voor 

Buitenlandse Handel (BDBH) geenszins 
aan deze 'realiteit'. Daarom blijft de 
Vlaamse minister-president Luc Van den 

Brande (CVP) weigeren om de drie voor
behouden plaatsen voor de Vlamingen in 
de RvB van de BDBH in te vullen. 
Het was ex-minister van Buitenlandse 
Handel Philippe Maystadt (PSC) die via de 
wet van 24 juni 1997 over de BDBH de 
samenstelling van een nieuwe Raad van 
Bestuur vastlegde. Het aantal bestuurs
leden werd van 32 naar 24 teruggebracht. 
Daarvan 'mocht' het Vlaams gewest er vier 
aanduiden. Uit protest vaardigde de 
Vlaamse regering slechts één afgevaar
digde, Martin van Houtte, de directeur 
van Export Vlaanderen, naar de RvB van 
de BDBH af. 

Door Van den Brandes aanhoudende po
litiek van de 'bijna lege stoel' blijft in feite 
de 'oude' Raad van Bestuur verder wer
ken. De huidige minister van Buitenlandse 
Handel, Elio Di Rupo (PS), wil daaraan 
niets veranderen, want hoedt er zich, net 
zoals zijn coalitiepartners, voor om de 
regering door communautaire onenigheid 
in gevaar te brengen. 

Allicht wacht Di Rupo ook de uitspraak 
van het Arbitragehof af. Zo vocht de 
Vlaamse regering de nieuwe wet van 24 
juni 1997 over de BDBH bij het Hof aan. 
Volgens de Vlaamse regering moest de wet 
in overleg m'et de gewesten worden op
gesteld. De federale regering liet dit na. De 
patstelling bewijst andermaal dat de 
BDBH best wordt afgeschaft en dat Bui
tenlandse Handel gedefederaliseerd moet 
worden. 

FOUTE 
VERDEELSLEUTEL 
Zijn de Vlamingen behoorlijk onderver
tegenwoordigd in de BDBH, dan pres
teerde de federale overheid het om de 
jongste acht jaar hefst 90 miljard fr. be
lastingen achterover te slaan ten nadele 
van de gemeenten. Dat doet zich vooral 
voor ten aanzien van de opcentiemen op 
de inkomstenbelasting. Het bericht stond 
vorige week woensdag in De Standaard te 
lezen en maakte heel wat ophef. 
De federale overheid int de gemeente
belastingen en moet het bedrag nadien aan 
de gemeenten doorstorten. De admini
stratie van de directe belastingen maakte 
echter gebruik van een 'foute verdeel
sleutel'. Een stad als Antwerpen derfde 
daardoor de jongste acht jaar 5,5 miljard 
fr. Opmerkelijk is dat de vroegere di
recteur van de directe belastingen, Roland 

Rosoux, zijn opvolger herhaalde malen en 
via een lijvig gedocumenteerde nota op de 
hoogte bracht van de 'verkeerd gebruikte 
methode'. De ambtenaar heeft het ook 
over een 'bewust georganiseerd systeem'. 
VU-kamerlid Geert Bourgeois kondigde 
meteen aan daarover federale minister van 
Financiën Jean-Jacques Viseur (PSC) te 
interpelleren. Deze was er als de kippen bij 
om te verklaren dat in de toekomst „ieder 
zal krijgen wat hem toekomt." Bovendien 
zal de gemengde werkgroep Staat-Ge-

westen een 'volledig doorzichtige' op
lossing uitwerken. 

MINDERHEID 
Begin 1995 werd aan de lidstaten van de 
Raad van Europa een raamverdrag voor
gelegd over de erkenning van nationale 
minderheden. In de Raad van Europa 
zetelen ook de Oost-Europese landen. Met 
het raamverdrag wou men na de val van de 

Kosovo: het 

blijft duren. 

2 

Berlijnse Muur appelleren aan de rechten 
van de minderheden in de Oost-Europese 
landen. 

Niet alle landen ondertekenden het raam
verdrag. Frankrijk weigert minderheden 
die geen Frans spreken te erkennen. An
dere landen, zoals Duitsland en Luxem
burg, ondertekenden het verdrag onder 
voorwaarden. In België stuurden de Frans-
taligen aan op de onvoorwaardelijke on
dertekening van het verdrag. Het lag daar
bij in de bedoeling de Franstaligen in de 
Vlaams-Brabantse gemeenten als minder
heid te erkennen om op die manier de 
taaiakkoorden en het territorialiteitsprin-
cipe op de helling te zetten. De Vlaamse 
regering tekende daartegen protest aan, 
wou het verdrag wel ondertekenen, maar 
alleen als de federale regering ook zou 
aangeven dat in het land aan de Noordzee 
geen nationale minderheden bestaan. 
De Franstaligen zetten daarop een 'in
ternationaal offensief' in met het blits-
bezoek van de goedlachse Zwitser Domeni 

Columberg tot gevolg. Maar, ook dat 
haalde niets uit. Het rapportvan de Reto-
Romaan werd geamendeerd tot er na
genoeg niets meer van overschoot. Zo 
heeft een meerderheid van de Raad van 
Europa beslist dat de Franstaligen in 
Vlaanderen niet als een nationale min
derheid kunnen beschouwd worden (lees 
ook blz. 5). 

IMAGO 
De kwestie kwam verleden week ander
maal ter sprake, deze keer in het Over-
legcomité van de federale-gewest- en ge
meenschapsregeringen. Uit de besprekin
gen viel af te leiden dat - het zou er maar 
aan ontbreken - premier Dehaene niet van 
plan is om de Franstaligen in Vlaanderen 
als minderheid te erkennen. Daardoor zou 
het Europees raamverdrag door de fe
derale overheid, die daarvoor enkel be
voegd is, kunnen ondertekend worden. 
Toch heeft de premier de moed niet om 
deze stap voor de verkiezingen te zetten. 
De federale regering heeft een stilzwijgend 
akkoord afgesloten om elk communautair 
dossier voor zich uit te schuiven. Zo 
besliste de eerste minister om een 'werk
groep' op te richten die moet nagaan 
onder welke voorwaarden het raamak
koord kan worden onderschreven. 
De weinig doortastende houding van de 
federale regering stelt de Franstaligen in 
staat om Vlaanderen op het internationale 
forum te blijven bekladden. Al gaat het om 
een wanhoopspoging, dan toch stuurde 
Franstalig gemeenschap- en gewestminis
ter William Ancion (PSC) begin oktober 
een brief naar alle ambassadeurs van de 
landen die bij de Raad van Europa zijn 
aangesloten. Daarin wordt nogmaals met 
een beschuldigende vinger naar Vlaan
deren gewezen. 

15 oktober 1998 



waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, deze week heb ik voor u een bij-
zonderheidje. Ik heb namehjk de eer en het genoegen u mijn 
eerste filmscenario te laten geworden. Onder de werktitel 'Daar 
dampt mij de koekoek' zal ik de volgende verhaallijn op een voor 
uw lezers bevattelijke manier aan de gevoelige plaat toever
trouwen. Het wordt een prent vol intriges, sex, drugs en met 
wilde achtervolgingen. 

- In een klein land aan de Noordzee woont er een fijne koning. In 
tegenstelling tot de meeste families - waar er altijd met de oudste 
'iets' is - sukkelt hij een beetje met zijnen derde. Een zoon, 

Lorenzo, die van den hond geen kwaad weet en zeer gevoelig is 
voor zijn milieu. 

- Tot overmaat van rampgebied wordt Lorenzo verliefd op een 
charmezangeres met de borst op de juiste plaats. 

- Ze ontmoeten elkaar in het geheim totdat Wendy-met-de-
geduimde-handschoen - de artiestennaam van het zangwonder -
overvallen wordt aan de poort van het kasteel door de Bende van 
Nijd. Later zal blijken dat dat gebeurde in opdracht van een 
gewezen premier. 

- Lorenzo maakt zich verschrikkelijk kwaad, verschalkt de Bende 
van Nijd en - omdat hij die nacht vergeten was zijne zonnebril af 
te zetten - slaat ook de ter hulp gesnelde politie in elkaar. 

- Wendy-met-de-geduimde-handschoen en Lorenzo pikken de 

combi van de agenten en scheuren ermee naar de Limburgse 
bossen. Daar laten ze wat stoom af en worden ze - zonder dat ze 
er erg in hebben - gefilmd door Willem A., die het materiaal zal 
gebruiken voor Veronique A. 

- De konmg is erg kwaad en rijdt, m wilde achtervolging, een 
tuinman - rol gespeeld door onzen Adam - omver. 

- Door een tussenkomst van de Geuzekonmg, komt alles weer 
goed. 

Vriend schrijvelaar: als gij het verhaal te onwaarschijnlijk vindt, 
laat gij dan iets weten? 
Uw gefilmde, 

De Gele Geeraerts 

^ DOORDEWEEKS 4 

OPEN STADSLIJST 
In Brussel blijven VU, VLD en onaf-
hankelijken praten over het indienen van 
een gemeenschappelijke open lijst. Eerder 
beslisten SP, Agalev en onafhankelijken 
daartoe. 
VU, VLD en onafhankelijken zijn vast van 
plan om binnen enkele weken een ver
gelijk te vinden over de samenstelling van 
de lijst. Het ziet er naar uit dat VLD-
pohtica Annemie Neyts de gezamenlijke 
hjst zal trekken. De rest van de puzzel moet 
nog ingevuld worden. VU-senator Bert 

Anciaux staat erop om niet de tweede 
plaats in te nemen, maar wel de lijst te 
duwen. Op die manier zou Anciaux de 
kiezers duidelijk maken de lijst te willen 
steunen, zonder uit te zijn op een Brussels 
mandaat. Dat biedt bovendien het voor
deel dat huidig Brussels VU-raadslid Sven 

Gatz de tweede plaats kan innemen en als 
boegbeeld kan uitgespeeld worden. An
ciaux verlangt ook dat iemand van ID21 
een verkiesbare en niet louter een zicht
bare plaats wordt toegewezen. In dat sce
nario rijst de vraag in hoeverre VLD-
raadslid Guy Vanhengel zeker is van een 
Brussels mandaat. Vertrouwen en dui
delijke afspraken tussen de partijen zullen 
noodzakelijk zijn. Overigens worden de 
gesprekken doorkruist door het wetsvoor
stel van Agalev. Deze partij wil een dubbele 
kandidaatstelling bij gelijktijdige verkie
zingen verbieden. 

JARIGE SUYKERBUYK 
WAARSCHUWT 
„Ik waarschuw echter voor onvoldoende 

resistentie tegen Belgicistische en niet po

litieke krachten, die de Vlaamse werke

lijkheid niet willen erkennen." Want, zo 
vervolgde Herman Suykerbuyk „de mach

tigen kennen geen trouw, de trouwen ken

nen geen macht." 

De CVP-volksvertegenwoordiger besloot 
daarmee zijn dankwoord voor de hem 
aangeboden feestviering naar aanleiding 
van zijn dertig jarig parlementair mandaat. 
Dat gebeurde in de wat kille Antwerpse 
Handelsbeurs, niet meteen de meest ge
schikte ruimte voor een feestelijke bij
eenkomst. Enkele honderden politieke en 
andere BV's lieten het evenwel niet aan 
hun hart komen. Door hun talrijke aan
wezigheid wilden zij hun sympathie be
tuigen voor een Vlaams politicus die het 
aan zijn Vlaamse rechtlijnigheid te danken 
heeft dat hij nooit minister mocht worden. 
Aldus Lionel Vandenberghe, voorzitter van 
het IJzerbedevaartcomité. Die maakte van 
de gelegenheid gebruik om niet alleen te 
pleiten voor Vlaamse samenwerking rond 
het project Vlaanderen, maar ook om de 
Vlaamse pers aan te manen „om positief bij 

te dragen tot het creatief lanceren van 

ideëen om Vlaanderen inhoudelijk mee 

gestalte te geven." Voorzitter Vanden

berghe waarschuwde voor wat hij noemde 
„de hersenspoeling die bezig is om de 

wereld te doen geloven dat Vlamingen 

enggeestig zijn omdat ze het rapport-Co-

lumberg wegwuiven, omdat ze de gevaren 

van het Euro-stemrecht zien aankomen, 

omdat ze een transparante solidariteit wil

len." 

Ook de gevierde is er duidelijk niet gerust 
in. Suykerbuyk vroeg zich inderdaad af 
waar het gemeenschapsgevoel is gebleven, 
de „volksverbondenheid, koepel voor ie

dereen, verzamelplaats voor alle gezind

heden." Voor zijn dertig jaar volksver

tegenwoordiger zijn, kreeg de gevierde een 

liberamicorum aangeboden: Herman Suy

kerbuyk, Ogen op de rug. We komen daar 
later uitvoerig op terug. 

Samen naar 
de 

verkiezingen. 

Vu-volksvertegenwoordiger Johan Sauwens eist dat de 
commissie Staatsliervorming en liet voltallige Vlaams 

parlement bij hoogdringendheid een resolutie stemmen 
over het gemeentelijk EU-stemrecht en de versoepelde 
naturalisatieprocedure. „Indien niet tegelijk de politieke 

vertegenwoordiging van Vlamingen in de Brusselse 
instellingen gewaarborgd wordt, komt het sluitstuk van de 

Belgische federatie in het gedrang." 

De strategische 
blunder 

Met de verkiezing van Fred Erdman tot SF 
voorzitter is de electorale campagne zo 
goed als ingezet. Sommige partijen laten 
zicli nu reeds kenmerken door voze uit
latingen en bitse verwijten. Zo laat Erdman 
niet na om vanaf vandaag VU-senator Bert 
Anciaux als 'neoliberaal' te bestempelen. 
Erdmans uitlatingen vertellen meer over 
de machtsbelangen van de eigen partij dan 
over de zogenaamde standpunten of visies 
van andere partijen. Omdat VU-ID21 met 
VLD een strategisch bondgenootschap wil 
vormen inzake de staatshervorming, eist 
de SFvoorzitter dat beide partijen van het 
beleid uitgesloten worden. De Vlaamse 
socialisten steken wel de hand uit naar 
Agalev, de CVP kijkt rustig toe 
Niettemin werd verleden week donderdag 
de verloving tussen CVR Agalev en SP in de 
commissie Grondwetsherziening van de 
Kamer aangekondigd. Daar stemden deze 
partijen In met het nagenoeg onvoor
waardelijk toekennen van het gemeentelijk 
EU-stemrecht vanaf het jaar 2000 Voor
bijgaand aan de resolutie die het Vlaams 
parlement nagenoeg eenparig goed
keurde, besliste de regering tevens dat de 
in België verblijvende EU-onderdanen 

vanaf 2006 schepen kunnen worden. De 
uitvoeringswet die daarvoor noodzakelijk is 
wou Dehaene meteen in de commissie 
Binnenlandse Zal<en laten goedkeuren, 
zonder dat de Kamer van Volksvertegen
woordigers de kans zou krijgen om zich 
eerst uit te spreken over de inhoud van het 
wetsontwerp. Ovengens bekwam Agalev 
dat migranten vanaf het jaar 2006 en door 
middel van een gewone wet gemeentelijk 
stemrecht kunnen krijgen. 
Ook PRL en FDF mogen zich verheugen. 
Deze partijen konden in de commissie 
Justitie de versoepelde en versnelde na-
turalisatieprocedure uit de brand slepen. 
Over de wijze waarop de nieuwe natu
ralisatieprocedure zal verlopen, heerst on
duidelijkheid. Vast staat dat de aanvraag 
tot naturalisatie eerst aan de burgerlijke 
stand van de gemeente wordt overge
maakt. Nadien wordt het dossier door
gestuurd naar de commissie Naturalisatie 
van de Kamer die het in bepaalde gevallen 
voor advies overmaakt aan de Dienst 
Vreemdelingenzaken en aan de Staats
veiligheid Bij iedere naturalisatieaanvraag 
wordt het parket voor advies ingeschakeld 
Zelfs wanneer het parket een negatief 

advies uitbrengt, wordt het dossier toch als 
'een aanvraag tot naturalisatie' naar de 
Kamer doorverwezen De aanvraag wordt 
dan als een gunst beschouwd waarover de 
Kamer uiteindelijk beslist. Bovendien is al
lerminst duidelijk op welke gronden het 
parket advies uitbrengt. Volgens PRL-volks-
vertegenwoordiger Didier Reynders moet 
de aanvrager zijn integratiewil met aan
tonen, maar moet het parket bewijzen dat 
er sprake is van een onvoldoende inte
gratiewil. Waarop de 'omgekeerde bewijs
last' is gebaseerd, blijft een open vraag. In 
de voorziene wet staat enkel dat de aan
vrager de Belgische grondwet en wetten 
moet respecteren. De CVP heeft het ook 
over het invullen van een vragenlijst. Welke 
vragenlijst? Dat hangt af van de minister 
van Justitie die daarover een nchtlijn aan 
het parket bezorgt. 
Actief en passief gemeentelijk Europees 
stemrecht, stemplicht voor de nieuwe Bel
gen naast migrantenstemrecht voor niet-
Beigen, dergelijke fundamentele en in we
zen tegenstrijdige hervormingen worden 
zonder de minste duidelijkheid door de 
parlementaire strot geduwd. Met de naar 
alle waarschijnlijkheid drastische gevolgen 
voor de positie van de Vlamingen in Brussel 
wordt allerminst rekening gehouden Wel 
meldde het kabinet van Justitie ons dat we 
niet moeten vrezen voor de nakende ge
westverkiezingen omdat de wet pas zes 
maanden na de publicatie in het Staatsblad 
van kracht wordt Zal een nieuwe regering 
tegen het jaar 2000 het Brussels model 
hertekenen"? CVP SP en Agalev lopen daar 
met warm voor. PRL-voorzitter Louis Michel 
is tevreden, heeft zijn slag thuis gehaald en 
komt dan ook met geen enkele com
munautaire eis opzetten. De Vlamingen 
moeten niet denicen dat ze de gewaar
borgde vertegenwoordiging Icunnen af
kopen met meer financièie middelen voor 
Brussel" De verwittiging kan tellen. Wan
neer valt de Belgische frank? 

(evdc) 
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B russels VU-raadslid Sven Gatz en Europees 

parlementslid Nelly Maes stelden een 

nieuw Brussels model aan de pers voor. De 

vereenvoudiging van de Brusselse structuren, de 

tweeledigheid van de hoofdstad en de confederale 

logica staan daarbij centraal. 

• WETSTRAAT • 

Sinds het ontslag van staatssecretaris Vtc 

Anciaux (VU) uit de Brusselse regering, zo 
stelt Brussels VU-raadslid Sven Gatz vast, 
„wordt Brussel zonder een Vlaamse meer

derheid bestuurd. Het wordt dan ook drin

gend tijd dat de Brusselse constructie wordt 

herdacht. Daartoe heb ik samen met de 

werkgroep Staatshervorming van de VU 
een plan ontworpen dat door het par

tijbestuur werd goedgekeurd." 

ONZIN 

Het uitgangspunt van de VU is het vol
waardig tweeledig bestuur van Brussel. De 
twee gemeenschappen, en niet de drie 
gewesten worden de pijlers van het con
federale model. Nelly Maes, die Jaak Van-

demeulebroeke als Europarlementslid op
volgt, merkte op dat ook Vlaams minister 
van Brusselse Aangelegenheden Brigitte 

Grouwels (CVP) in deze richting denkt. 
„Grouwels is van mening dat het Belgisch 

model zwaar op de proef wordt gesteld 

indien er geen bevredigende oplossing voor 

de Vlamingen in Brussel wordt gevonden. 

Ook Grouwels stuurt daarom op een twee

ledig bestuur van Brussel aan. Toch komt 

dit op de helling door de houding van haar 

eigen partij, de CVP. Want de Vlaamse 

christen-democraten zijn bereid om zowel 

het onvoorwaardelijk gemeentelijk EU-

stemrecht toe te kennen als nog voor de 

verkiezingen de naturalisatieprocedure te 

versoepelen. Deze maatregelen houden een 

ernstig gevaar in voor de positie van de 

Brusselse Vlamingen. De CVP beweert dat 

ze na verkiezingen over een minimum-

vertegenwoordiging voor de Brusselse Vla

mingen zat praten. Wat voor een onzin is 

dat f Eerst de positie van de Vlaamse 

Brusselaars verzwakken om nadien een 

versterking van hun posities te eisen!" 

PARADOX 

Aansluitend op de bedenkingen van Nelly 
Maes, sprak Sven Gatz van de 'Brusselse 
paradox'. Het aantal Vlammgen in Brus
sel, aldus Gatz, vermindert ogenschijnlijk. 
Want in de hoofdstad neemt de status van 
het Nederlands en de Vlaamse cultuur toe. 
,Jirussel is voor de Vlamingen geen ver

loren zaak. Een toenemende groep niet-

Vlamingen wendt zich tot de Vlaams-Brus

selse onderwijs- cultuur- of welzijnsin-

stellingen. Het is bovendien manifest on

juist Brussel als een Franstalige stad voor te 

stellen. In de hoofdstad leeft een om

vangrijke groep jongeren die geen Belg zijn. 

Vanuit ethische, maar ook strategische re

denen moet ten aanzien van de allochtone 

bevolkingsgroepen een Vlaams pro-actief 

beleid gevoerd worden." 

Wordt Brussel demografisch gekenmerkt 
door een grote groep (allochtone) jon
geren, dan valt ook de aanwezigheid op 
van een beduidende aantal 55-plussers, 
hoofdzakelijk Belg, waaronder veel Vla

mingen of Vlaamse Brusselaars. Gatz 
vraagt de bewindslui niet enkel met deze 
specifieke demografische 'realiteit' reke
ning te houden, maar ook met prangende 
Brusselse problemen als de dualisering of 
de stadsvlucht. Eigenlijk zouden de Brus
selse structuren vereenvoudigd moeten 
worden en is het aangewezen dat de 
Brusselaars op een efficiënte wijze en met 
voldoende middelen specifieke grootste
delijke beslissingen kunnen nemen. Te
gelijk wordt Brussel in het confederale 
model gepast. Dat betekent dat de twee 
grote gemeenschappen een grotere zeg
gingskracht krijgen over de hoofdstad en 
dat beide gemeenschappen ook nadruk
kelijker aanwezig zijn binnen de Brusselse 
instellingen. 

Voor de VU is zowel de manier waarop dit 
moet gebeuren als het toekomstig uitzicht 
van de Brusselse structuren van belang. Zo 
mag niet langer het Belgisch of federaal 
niveau de bevoegdheden naar de deel
gebieden overdragen, maar moeten de 
deelstaten vanuit hun 'soevereiniteit' be
slissen welke bevoegdheden nog door de 
confederatie worden waargenomen. De 

Confederatie Vlaanderen Wallonië 

•< evocatie A 
toezicht 

Hoofdstedelijk 
niveau 

Vlaannse 
Gemeenschaps 

Commissie 
VGC (25) 

Commission 
Communautaire 

francaise 
COCOF (50) 

(GGC) 

Hoofdstadsraad 

Toezicht 
Bevoegheden 
(politie, ruimtelijke ordening, 
afmoedebeleid, ,) 

Lokaal 
niveau 

GEMEENTEN OF WUKEN 

De vu ontwierp een nieuw en vereenvoudigd model voor Brussel. 

ook in de wijze waarop de Brusselse 
hoofdstedelijke raad wordt verkozen en 
samengesteld. Eerst en vooral moet het 
aantal Vlaams-Brusselse raadsleden op
getrokken worden tot 25. Bovendien moet 
de hoofdstedelijke raad samengesteld wor
den uit de 25 rechtstreeks verkozen leden 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

(VGC) en de 50 rechtstreeks verkozen 
leden van de Franstalige tegenhanger, de 
COCOR Beiden oefenen bij dubbele 

Brussel en het 
confederale model 

v u stelt voor om minstens een aantal 
sertoren van de Sociale Zekerheid, alsook 
de fiscaliteit en Justitie door de gemeen
schappen te laten waarnemen. Een der
gelijke operatie heeft verregaande gevol
gen voor Brussel. Ten aanzien van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering zouden 
de Brusselaars - zonder hen een alles
omvattende nationaliteitskeuze op te leg
gen - kunnen kiezen voor een Vlaams of 
Frans ziekenfonds. Ook op het vlak van de 
directe belastingen - en niet op dat van de 
indirecte belastingen - kan voor een 
Vlaams of Frans fiscaal stelsel worden 
gekozen. Voor de Brusselse vennootschap
pen kan één belastingsstelsel worden ont
worpen. Via een verdeelsleutel wordt de 
opbrengst daarvan aan een Vlaams of 
Frans stelsel toevertrouwd. Een gedeelte 
van deze opbrengst wordt nadien terug 
aan Brussel overgemaakt. Uiteraard ne
men daardoor de Brusselse financiële mid
delen toe. 

PRANGEND PROBLEEM 

De twee deelstaten buigen zich samen over 
wat Gatz de 'grote Brusselse lijnen' noemt: 
het statuut van Brussel, de taalwetgeving, 
fiscaliteit, Sociale Zekerheid, Justitie, po
litie e.d.m. 

Uiteraard boet daardoor het belang van 
het huidig Brussels 'gewest' of de com
plexe drieledige structuur in. Dat uit zich 

Brussels VU-raadslid Sven Catz wijst 
op de Brusselse paradox en vraagt de 

politici rekening te houden met de 
'Brusselse realiteit'. 

meerderheid de bevoegdheden uit van de 
hoofdstadsraad. In die zin behoudt deze 
raad zelf - en niet de Vlaamse of Frans
talige overheid - zich het recht om het 
dagdagelijks, lokaal of territoriaal bestuur 
van Brussel waar te nemen. Wat de per
soonsgebonden of de gemeenschapsma
teries betreft, staat Sven Gatz erop dat de 
VGC, zoals vandaag, instaat voor het 
beleid op het terrein. Dat betekent niet dat 
de VGC - in tegenstelling tot de COCOF -
decretale bevoegdheid krijgt. Het is en 

blijft de Vlaamse overheid die decreten 

uitvaardigt, ook ten aanzien van de in
stellingen in Brussel. Een prangend pro
bleem in Brussel is dat van de 19 ge
meenten, de 'baronieën' die schuld hebben 
aan het versnipperd gewestelijk beleid. 
Gemeenteoverschrijdende bevoegdheden 
als politie, ruimtelijke ordening of ar
moedebeleid moeten voortaan door de 
hoofdstedelijke raad uitgeoefend worden. 
De gemeentelijke gemeenschapsaangele
genheden dienen gesplitst te worden. Op 
die manier staan VGC en COCOF in voor 
de beslissingsmacht over en de uitoefening 
en het administratief toezicht van ge
meentelijke gemeenschapsaangelegenhe
den als onderwijs, cultuur en welzijn. 
Indien het lokale gewicht verplaatst wordt 
naar de hoofdstedelijke raad en de ge
meenschapscommissies, is de eis voor een 
gewaarborgde Vlaamse schepen in iedere 
Brusselse gemeente niet meer zo belang
rijk. In de plaats daarvan denkt de VU aan 
het oprichten van deelgemeenteraden of 
wijkraden, zoals in Antwerpen. In deze 
raden moet dan een verdeelsleutel 1/3 
Nederlandstaligen, 2/3 Franstaligen vast
gelegd worden. Eventueel kan ook ge
dacht worden aan het behoud van pakweg 
7 Brusselse gemeenten, zonder een ge
waarborgde positie voor de Vlamingen uit 
het oog te verliezen. 

Tot slot dit: de VU koppelt het nieuw 
Brussels model aan een herziemng van de 
taalwetgeving. In de gewestelijke admi
nistratie is vandaag de tweetaligheid van 
de dienst het uitgangspunt. In navolging 
daarvan zou een vaste verdeelsleutel 2/3 
Franstalig, 1/3 Nederlandstalig moeten 
gelden. Zou, want de Franstaligen wei
geren daaraan tegemoet te komen. Min
stens zouden de Vlamingen moeten be
komen dat de voorziene verdeelsleutel op 
confederaal niveau voor eens en voor altijd 
wordt bepaald. Het ware echter logischer 
mocht men - zoals op het lokale niveau -
vertrekken van het principe van de twee
taligheid van de ambtenaar. Daaraan 
wordt dan een minimumpercentage amb
tenaren van de minst talrijke taalgroep 
gekoppeld. 

(evdc) 
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CROOTHERTOCDOM 

LUXEMBURa 

Een verdonkermaande 
nationale minderheid 

De Franstaligen willen het niet geweten 
hebben, maar waar een echte nationale 
minderheid woont, is in Wallonië. 
Vooreerst bevindt de Duitstalige Ge

meenschap (zo moest ze officieel heten) 
zich nog steeds in het Waalse Gewest. Zij 
is er wel beschermd - met veel voor
behoud - maar moet op haar beurt op 
niets gegronde faciliteiten toekennen aan 
alle Walen die er komen wonen. Waarom 
weigert de Belgische regering zich in
ternationaal te verplichten tot iets wat ze 
al doet en waar zij bij gelegenheid prat op 
gaat? 

Daar zit echter een haak aan vast. Naast 
de officieel erkende „Duitstaligen" (on
geveer 67.000) zijn er namelijk onbe
schermde. 

VOLKSTAAL 

Vooreerst is daar het gebied tussen Eupen 
en de Voerstreek, de omgeving van Mont-

zen (ongeveer 20.000 inwoners). Eigen
lijk is het plaatselijke dialect er Neder

duits, zoals dat van Eupen trouwens. De 
Luiker Walen hebben die mensen altijd als 
Walen behandeld, zodat hun cultuurtaal 
sedert 1830 het Frans is. De kerktaal is 
lang Hoogduits geweest. Theoretisch kan 
men aanvoeren dat zij eigenlijk tot het 
Nederlandse taalgebied behoren. In feite 
leunt hun dialect zo dicht aan bij het 
naburige Mitteldeutsch van Raeren en 
Aken en is het standaard-Duits veel meer 
voor de hand liggend al cultuurtaal. Wat 
er ook van zij. Walen zijn zij zeker niet. 
Maar onderwijs, gerecht en administratie 
zijn Frans. Het enige gaatje dat de taalwet 

in bestuurszaken voor hen openlaat is de 
mogelijkheid, aan het gemeentelijke loket 
in de volkstaal bediend te worden. Geen 
enkel gemeentebestuur heeft deze mo
gelijkheid ooit aangeboden. Geen enkele 
burger heeft dit recht ooit durven op
eisen. Hoeft het betoogd dat ze na 160 
jaar nog nauwelijks beseffen, geen Walen 
te zijn en, zo ja, dat ze dit, om zeer 
begrijpelijke redenen, tegenover hun tra
ditioneel anti-Duitse provinciegenoten 
Hever verbergen? 

Dan zijn er de Luxemburgse Duitsers. Ze 
wonen in een naar het zuiden toe breder 
wordende grensstrook met het groot
hertogdom. Zelfs de provinciehoofdstad 
Aarlen {Arel op der Knipchen) bevindt 
zich te midden van hun taalgebied. 
Wat voor hun taal en cultuur gevolgen 
heeft gehad (en heeft) is vergelijkbaar met 
die van Brussel voor de Brabantse Vla
mingen. 

Het gaat om ongeveer 50.000 mensen 
(verfransten inbegrepen) die eveneens het 
recht moeten ontberen om zich vóór 
gerecht en administratie van hun taal te 
bedienen en die voor hun kinderen geen 
andere dan Franse scholen vinden. De 
talentelling van 1930 gaf nochtans een 
volksgroep te zien die nog behoorlijk 
stand hield. In 1947, vlak na de oorlog, 
waren de mensen zo geterroriseerd dat ze 
voor hun taal niet meer durfden uit
komen. Vervalsingen door overheden de
den de rest. 'Enkele voorbeelden: Attert 
82% -28%, Bonnert 80% -5%, Dieden-
berg 90% -4%, Martelingen 87% -1,5%, 
Nothum (Nothomb!) 93% -33%. Moet 

I n het rapport-Columburg wordt België 

aangeraden de overeenkomst met betrekking tot de 

bescherming van nationale minderheden te "-

ondertekenen. Verleden week gingen wij op zoek 

naar zo'n minderheden in Vlaanderen en in Brussel, 

vandaag zetten wij de schijnwerpers op Wallonoië. 

Misschien kan Columburg daar eens een kijkje gaan 

nemen f 
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er nog zand zijn? Nu de Luxemburgers 
van het groothertogdom hun deel van de 
Moezelfrankische gewesttaai tot officiële 
taal uitgeroepen hebben, proberen enkele 
Belgische Luxemburgers erkenning van 
hun Luxemburgs te bekomen. Dit ligt 
minder gevoelig dan Duits, nietwaar. Ze 
zijn nog niet verder geraakt dan de ver
taling van enkele straatnamen in hun 
dialect. 

Er bestaat dus wel degelijk een totaal 
onbeschermde Duitse „nationale min
derheid" in België. De dialectvorm van 
haar taal - niet de standaardvorm - is 
erkend door een decreet van de Franse 
Gemeenschap, op dezelfde voet als bv. het 
Pikardisch in West-Henegouwen. Maar 
op het terrein is er niet eens van fa
ciliteiten sprake. 

Toch wagen de Waalse partijen het, aan te 
dringen op ondertekening van de con
ventie tot bescherming van nationale 
minderheden. Zij hebben immers bij her
haling ondervonden dat de Vlaamse par
tijen hen (uit ontwetendheid?, uit on
verschilligheid?, uit politieke domheid?, 
uit pleinvrees?) over hun Duitse „ko
lonie" nooit lastig vallen. Ze zijn hiervan 
zo zeker dat ze de eis van Clerfayt en 
consoorten om bescherming van nati
onale minderheden eenparig steunen. 
Ze staan inderdaad sterk. In het be

trokken gebied hebben de meesten zich 
bij hun verfransing neergelegd. De of
ficiële „Duitstaligen" vermijden als de 
pest, stokebrand te spelen. En van de 
huidige slapjanussen van de Bondsre
publiek Duitsland is nog minder hulp te 
verwachten. 

EEN KOSTELOOS ADVIES 

Wij vatten samen. De Belgische regering, 
hierin gesteund door de Vlaamse, kan de 
Conventie van de Raad van Europa over 
de nationale minderheden met een gerust 
gemoed ondertekenen. 
Zij heeft het niet nodig, als voorbehoud 
daaraan de leugen toe te voegen dat in 
België geen nationale minderheden voor
komen. Om verdraaiingen met betrek
king tot Vlaams-Brabant te voorkomen 
volstaat het, haar voorbehoud aldus te 
formuleren: „Onder nationale minder

heid verstaat de Belgische regering een 

groep mensen met een uitgesproken, van 

de Vlamingen en Walen verschillende taal 

en cultuur, die sedert eeuwen in hun 

huidig taalgebied verblijven". 

Het risico dat de regering op het be
klaagdenbankje van de Raad van Europa 
zal moeten gaan zitten, indien zij de niet-
erkende Duitsers niet in hun recht her
stelt, is immers gering. 

Karel Jansegers 5 

De definitieve 
resolutie-Columberg 

Wat is er overgebleven van de oorspron
kelijke resolutie-Columberg na de bespreking 
Iri de openbare zitting van de Raad van 
Europa? 
Niet veel zo blijkt! Van de tekst die de titel 
„Situatie van de Franstalige bevolking die in 
de Brusselse rand woont' draagt, waren enkel 
de paragrafen 8, 9 en 10 van echt belang. 
Hierbij de definitieve versie. 
Paragraaf 8 
In het bijzondere geval van de situatie van de 
Franstalige bevolking die In de Brusselse rand 
woont raadt de vergadering de Vlaamse 
regering aan om: 
- te proberen de sprekers van andere talen 
(met name de Belgische Franstalige burgers) 
te integreren zonder ze te „assimileren"; 
- te erkennen dat de leden van de Franstalige 
minderheid in Vlaanderen het recht hebben 
hun eigen taal en Identiteit te behouden, en 
hun cultuur te ontwikkelen. 
Paragraaf 9 
De vergadering raadt de Franstalige bewo
ners van de Brusselse rand, met name de 
politieke vertegenwoordigers, aan om: 
- te proberen zich te integreren in het gewest 
waar ze wonen, namelijk Vlaanderen, bij

voorbeeld door te proberen Nederlands te 
leren of hun kennis van deze taal te ver
beteren, en door deel te nemen aan het 
culturele leven in Vlaanderen; 
- te erkennen dat ze in faciliteitengemeenten 
wonen die in een eentalig gebied gelegen 
zijn, niet in een tweetalig gebied, en de 
rechten van de Nederlandstalige inwoners te 
eerbiedigen; 
- op te houden met te proberen de taai-
faciliteiten uit te breiden tot een feitelijke 
tweetaligheid. 
Paragraaf 10 
De vergadering raadt de Belgische regering 
aan om: 
- de communicatie en culturele samenwer
king over de taalgrenzen heen, binnen de 
Belgische Staat, te stimuleren door het slui
ten van overeenkomsten over culturele sa
menwerking tussen de verschillende ge
meenschappen en de verschillende gewes
ten; 
- te overwegen om de Europese kader
overeenkomst met betrekking tot de be
scherming van nationale minderheden te 
tekenen en te ratificeren als middel om de 
taaiconflicten in België te beheersen. 
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A fgelopen weekeinde confereerden 

vertegenwoordigers van Europees Parlement en 

de Europese Culturele Stichting over het taalbeleid 

van Europese Commissie en Europese Unie. 

Vanwege de aanstaande uitbreiding van de Unie met 

staten als Estland, Slovenië, Tsjechië en Polen wordt 

het aantal werktalen en vertaalcombinaties zo groot, 

dat de noodzaak voor een Europees taalbeleid zich 

opdringt. 

^ EUROPA 

Europa buigt 

zich over de 

vraag welke 

officiële talen 

het zal 

behouden na 

de uitbreiding 

van de unie. 

6 

Het voor de hand liggende maar - te -
simpele voorstel om het Engels als ver
plichte Lingua Franca voor te schrijven 
als Europese hoofdtaai doet geen recht 
aan de Europese culturele realiteit. Re
alistischer, maar juridisch aanvechtbaar is 
het plan om tijdelijk dan wel permanent 
geen nieuwe werktalen te aanvaarden. 
Immers, waarom zou een toekomstig 
Pools Europarlementariër minder (taal-
)rechten genieten dan een Deense of 
Vlaamse collega? 

GRACHTENGORDEL 

Taalbeleid is een onderwerp dat onder 
Europese toppolitici bij voorkeur ver
meden wordt, omdat het vooral voor 
heibel en frustratie zorgt. Gekend zijn 
voorstellen om het aantal Europese werk

talen tot de drie te beperken. De Deense 
regering stelde meteen voor om Deens, 
Nederlands en Portugees tot enigewerk-

talen te bevorderen, waarna alles bij het 
oude bleef. In het huidige Europa func
tioneren binnen de ambtenarij vooral 
Engels en Frans met het Duits op enige 
afstand als belangrijkste werktalen. Of
ficiële documenten en vertalingen in het 
parlement zijn voorzien in alle Europese 

De in Amsterdam gevestigde Europese 

Culturele Stichting vatte, in samenwer
king met de Luxemburgse regering en 
Europarlementariërs van de commissie 
voor Cultuur uit Denemarken en Por
tugal, de koe bij de horens en bedacht het 
project „Welke talen voor Europa". Be
doeling is om taaisociologen, en peda
gogen - middels werkgroepen en con
ferenties - al volgend jaar met aanbe
velingen te laten komen voor een bruik
bare Europese taalpolitiek. Het project 

European Pidgin 
Engiish of 

l5officiëietaien? 
staatstalen. Voor taalcombinaties als Fins-
Portugees is het nu al moeilijk om pro
fessionele tolken te vinden. Het tolken-
apparaat vreest dan ook de toetreding van 
het Estisch, Sloveens en Tsjechisch. 

Pariementaire onschendbaarheici 
Jean-Marie ie Pen opgeheven 

„Ik heb gezegd, en ik zeg het nog eens, .. dat 
de gaskamers slechts een detail In de ge
schiedenis van de Tweede Wereldoorlog 
zijn... 
Als u een boek van duizend bladzijden neemt 
over de Tweede Wereldoorlog, een oorlog 
waarin, zoals u weet, 50 miljoen doden zijn 
gevallen, en als van die duizend bladzijden er 
twee spreken over de gaskamers en op elk 
van die bladzijden slechts 10 tot 15 regels 
gewijd zijn aan de kwestie van de gaskamers, 
dan heeft men te maken met wat men een 
detail pleegt te noemen." 
Bovenstaande uitspraak deed Jean-Marie Le 
Pen, de flamboyante leider van het extreem
rechtse Front National vorige week de das 
om. Het Europees Parlement besliste met 
grote meerderheid om op vraag van de 
Oepnbare Aanklager In München zijn on
schendbaarheid op te heffen. Volgens het 
Duitse wetboek van strafrecht heeft Le Pen 
zich met deze uitspraak immers schuldig 
gemaakt aan bagatellisering van de holo
caust wat In Duitsland en verschillende an
dere lidstaten strafbaar is. 
Le Pen verdedigde zich door zich te beroepen 
op de vrijheid van meningsuiting, die des te 
meer zou moeten gelden voor volksver
tegenwoordigers. Tevergeefs echter want 
420 Europarlementariërs (ofwel 94% van de 
aanwezigen) verklaarden zich akkoord met 
het opheffen van zijn onschendbaarheid. Dit 
Is uiteraard geen veroordeling. Maar door 
deze beslissing krijgt de Openbare Aanklager 
in München de kans om Le Pen voor de 
rechtbank te dagen om zich te verantwoor

den voor zijn uitspraken. Le Pen blijft gewoon 
zetelen als Europees Parlementslid. 
Dit Is met de eerste maal dat de FN-lelder 
voor dergelijke feiten In opspraak komt. En
kele jaren geleden verwees hij op niet zo 
subtiele wijze naar de verbrandingsovens In 
de Duitse concentratiekampen door de 
Franse minister Durafour aan te spreken als 
monsier Durafour Crématoire, een uitspraak 
die qua wansmaak wel kan tellen en hem een 
hoge geldboete opleverde. Verder loopt er in 
Frankrijk nog een onderzoek tegen hem voor 
het uitdelen van slagen en verwondingen 
aan linkse betogers Dat onderzoek zou Le 
Pen wél zijn Europese zetel kunnen kosten 
want de kans bestaat dat hij voor een aantal 
jaren uit zijn burgerrechten wordt ontzet. 
Binnen zijn partij gaan intussen steeds meer 
stemmen op om Le Pen, die ook al een dagje 
ouder wordt, opzij te schuiven ten einde het 
Imago van het FN niet te veel te schaden. 
Fratsenmaker Le Pen past Immers niet meer 
In het nieuwe Imago van extreem-rechts dat 
zich overal In Europa als een beschaafde 
partij wil profileren en in Zuld-Frankrijk In vier 
steden de plak zwaait. 

Ook tegen Daniel Féret, lid van het Belgische 
Front Nationale, ook extreem-rechts maar 
eerder belgicistisch gezind, loopt een on
derzoek In de bevoegde parlementaire com
missie. Dhr. Féret wordt er door een voor
malig medewerker van beschuldigd zijn loon 
niet volledig te hebben uitbetaald, maar hij 
ontkent dit volledig. Eind november valt 
daarover de beslissing. 

(kva) 

startte in het kasteeltje Oud-Poelgeest bij 
Leiden met deskundigen uit Europa, Ca
nada, India en Zuid-Afrika, om zich ge

subsidieerd te buigen over het gewenste 
toekomstige Europese taalgebied. De be
trokken intellectuelen uit de Amster
damse grachtengordel als publicist Paul 
Scheffer en socioloog Abram de Swaan 
betoonden zich ware volgelingen van 
voormalig Nederlands onderwijsminister 
Ritzen door het Engels aan te bevelen als 
Europese hoofdtaai. Duitsland dient vol
gens De Swaan te worden gecompenseerd 
door de Euro om te dopen in... Eu

romark. 

GEEN BEPERKING 

De Swaan en Scheffer kregen onmid
dellijk lik op stuk vanwege Wales, Ca-
talonië. Canada en Ierland, die weinig 
begrepen van deze Hollandse anglofilie. 
De Ierse diplomaat Donall O Riagain 
kwam met nuttige cijfers. 
Verreweg de grootste Europese moeder
taal - bijna een kwart van de Europeanen 
in de Unie spreekt het thuis - is het Duits; 
pas op enige afstand gevolgd door Engels, 
Frans, Spaans en Italiaans. Als tweede taal 
leert een kwart Engels, 13 procent Frans, 
8 procent Duits en één procent Ne
derlands. Maar liefst 51% van de Eu
ropese burgers is eentalig en spreekt geen 
enkele andere taal. „Dit dwingt ons tot 

bescheidenheid", aldus O Riagain. „De 

gedachte van Europees burgerschap be

tekent dat Europa zich van de talen van de 

burgers moet bedienen. De keus voor 

enkele talen zal de afstand tot de burgers 

nog groter maken en het democratisch 

tekort van Europa alleen maar vergroten. 

Het beperken van het aantal werktalen of 

officiële Europese talen is daarom on

mogelijk. Taalrechten horen bij mensen

rechten." 

De Ier vindt dat Europa in principe alle 

levende Europese talen gelijk moet be
handelen, inclusief de tientallen min
derheidstalen. „De zeven miljoen Denen 

krijgen alle Europese documenten in eigen 

taal, de 9 miljoen Catalanen niet. Dat is 

niet uit te i 

PASSIEVE KENNIS 

Taalkundige Eugene Loos van de uni
versiteit van Utrecht bestreed ook de 
gedachte van de Lingua Franca als enige 
oplossing. Uitvoerig wetenschappelijk 
onderzoek heeft aangetoond dat mensen 
verschillende strategieën hanteren in in
ternationale organisaties. Tolken en ver
talingen zijn belangrijk, maar ook het 
aanleren van een goede passieve kennis 
van andere talen. In de dagelijkse praktijk 
gebeurt het vaak in Europa dat Noord- en 
Zuid-Europeanen tweetalige discussies 
voeren, waarbij de noorderling veelal 
Engels spreekt en de Latijnse Europeaan 
Frans. Een uitvoerig palet van aanbe
velingen en mogelijke oplossingen voor 
verschillende situaties is zijns inziens 
verre te verkiezen boven die ene Lingua 
Franca. Normand Labrie van de uni
versiteit van Toronto wees er op dat de 
nieuwe pan-Amerikaanse tegenhanger 
van de EU geenszins een Engelstalig bas
tion wordt maar zal beginnen met Spaans, 
Portugees, Frans en Engels als werk
talen. 

De Welse geograaf Collin Williams be
klemtoonde dat het tijd wordt voor een 
herwaardering van het (taal-)onderwijs 
en onderwijzers, opdat meer Europeanen 
op een moderne, niet al te stressvolle 
manier meer talen leren. Denkend aan de 
Europese Commissie passeerden alle 
denkbare varianten de revue zoals het 
aanvaarden van alleen die talen die in 
meerdere staten worden gesproken als 
Nederlands, Frans, Engels, Duits tot al
leen de grootste vijf talen, waarbij het 
Nederlands zou moeten afvallen. 
Hoofdvertalers van de Commissie ver
telden te verwachten dat mede dankzij 
steeds betere computersystemen het tijdig 
op papier zetten van documenten in alle 
staatstalen doenbaar is, maar aan een 
Estisch-Tsjechisch-Italiaans-Portugees de
bat denkt men bij voorkeur nog maar 
even niet. Uit naam van de Europese 
Commissie was topambtenaar Sylvia 
Vlaeminck aanwezig te Leiden. Van haar 
rapportage aan de Commissie zal af
hangen of het project „Welke talen voor 
Europa" geld krijgt voor een vervolg dan 
wel roemloos ten onder gaat. 

Onno P. Falkena 

c» De Europese Culturele Stichting zit in 

Amsterdam, Jan van Goyenkade 5, 

NL 1075 HN Amsterdam. 

TeL 31.20.676.02.22 

Fax: 31.20.675.22.31. 
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Het Taal Aktie Komitee (TAK) bestaat dit 
jaar 26 jaar. Gedurende deze periode 
waren verschillende generaties Takkers 
actief binnen de Vlaamse beweging. Tot 
vandaag is TAK overal actief waar de 
rechten van de Vlamingen worden ge
schonden (Brussel, Vlaams-Brabant, Voe
ren, Sociale Zekerheid, transferten, am
nestie, enz...). 

VOEREN 

In het kader van de komende staats
hervorming van 1999 en verder wenst 
TAK op het terrein alle Vlaamse krachten 
te bundelen om aan de komende en 
veelvuldige Franstalige provocaties een 
antwoord te geven. Alle Vlaamse hulp 
(mankracht, geld, materiaal, ideeën) kun
nen daarbij goed gebruikt worden. Geen 
enkele Vlaams-nationalist mag zich het 
komende jaar afzijdig houden. 
Om dit allemaal te bespreken en om een 
aantal militanten - die hopelijk maar 
tijdelijk hebben afgehaakt - de kans te 
geven om hierover na te denken, or
ganiseert TAK op zondagmiddag 25 ok
tober e.k. in restaurant Hof van Reyen, 

De Haan:goede 
opbrenst 

inzameling 
iciedij 

Op zaterdag 2 oktober hield het 
Vlaams Internationaal Centrum 
( VIC) in De Haan een inzameling 
van oude kledij. Met de opbrengst 
daarvan wordt o.a. de heropbouw 
van dorpen in Koerdistan gesteund. 
Provincieraadslid Wilfried Vandaele, 
die zijn steun toezegde aan het pro
ject, meldt dat 2.640 kg kleren wer
den opgehaald, wat een netto fi
nancieel resultaat geeft van 30.000 
fr. 

Het door het VIC ter beschikking 
gestelde bedrag wordt aangevuld 
met middelen van ABOS. Op die 
manier kan door de inzameling in De 
Haan voor 195.000 fr. aan projecten 
worden gerealiseerd. 

TAK-weerziensfeest 
Oude Baan 39 in 2530 Boechout het 
„grote TAK-weerziensfeest". Aanvang 
llu.30. Bij een goede maaltijd kijken de 
verschillende generaties Takkers terug op 
de afgelopen actiejaren en maken ze plan
nen voor de toekomst. Er komt een sterke 
delegatie uit Voeren. De Voerenaars wen
sen gezellig te verbroederen met alle 
Takkers die hen tijdens de zware tijd van 
Waalse terreur daadwerkelijk hebben ge
steund. 

Vlaams gemeenteraadslid Jean Duijsens 
{Voerbelangen) zal de actuele en toe
komstige politieke toestand in Voeren 
bespreken. 

STRATEGIE 

Bij een mogelijke nederlaag van José 
Happart bij de gemeenteraadsverkiezin
gen in het jaar 2000 en zijn terreurgroep 
Action Fouronnaise/Retour d Liège zou 
het Waalse geweld in Voeren wel eens 
zeer snel terug kunnen komen. Wat zal 
Happart, als hij Waals gewestminister 
wordt i.v.m. Voeren in het schild voeren? 
Wie zal hij dan optrommelen om er te 
betogen tegen de zgn. „onderdrukking 

van de arme Franstalige Voerenaars". 
Zullen de Vlaamse Voerenaars dan weer 
eens voor de zoveelste keer het slacht
offer zijn van Waalse straatterreur? Voe
ren wordt dan terug een regeringszaak 
met alle eventuele negatieve politieke 
gvolgen voor Vlaanderen. Gelet op de 
gekende mosselachtige houding van de 
zgn. „Vlaamse regeringspartijen" is een 
sterke Vlaamse reactie voor Voeren zeker 
noodzakelijk. Daarom kunnen we nu 
beter reeds al onze voorzorgen nemen en 
ons op alles voorbereiden, luidt de stra
tegie. 

Luc Van den Weygaert 

c» Inschrijven voor het TAK-maal kan 

men door 1.000 fr. over te schrijven op 

rekeningnummer 412-7176741-80 

van de WB-afdeling Groeninge in 

2000 Antwerpen, met naam, adres en 

mededeling TAK-weerziensfeest. Het 

feest heeft een privaat karakter. Er 

staat ook een muzikaal optreden van 't 
Klerktje en Joel uit Duinkerken 

(Frans-Vlaanderen) op de agenda. 

Info: 03/454.00.46 

De regionale vu-krant 

Feest in Antwerpen 

in het arrondissement Antwerpen werd dit jaar voor 
het eerst een nieuwe feestformule uitgeprobeerd 
Met succesi Vlaams parlementslid Herman Lauwers en 
OCMW-raadslld Luc Lemmens ontpopten zich tot ware 
braadfeestkokken Antwerps schepen HugoSchiltzen 
volksvertegenwoordiger Fons Borginon maakten zich 
verdienstelijk als verkopers van de traditionele tom
bolalotjes De nieuwe voorzitster Cerda Vanes werd 
aan de aanwezigen voorgesteld. 

r _ « Celie Dehaene 
op de vlucht voor de volksunie... 

Ter gelegenheid van de Dag van de Klant 

en de invoering van de euro, bracht Célie 
Dehaene op zaterdag 26 september een 
bezoek aan Tieh. Normaal zou de eerste 
minister zelf op het appel zijn, maar de 
problemen met zijn vriend Louis hielden 
hem in Brussel. 

De Tieltse Volksunie wou van dit bezoek 
gebruik maken om de premier te her
inneren aan het VU-standpunt inzake 
het Euro-stemrecht. Onder het motto 
„Euro-stemrecht. Ja, maar..." werd in 
nauwe samenwerking met het arron
dissement Kortrijk-Roeselare-Tielt en 
het Dosfel-Instituut op nauwelijks één 
week tijd een volledige actie opgezet. 
Gewapend met ballonnen, folders en een 
reuze-spandoek verzamelden zo'n twin
tig VU-ers onder een stralende zon voor 
een kleine optocht naar de Tieltse markt 

waar aan de vroege winkelaars het VU-
standpunt duidelijk gemaakt werd. On
der de leiding van de twee streek-par-
lementairen werden duchtig ballonnen 
en pamfletten uitgedeeld. 
Toen het zo stilaan tijd werd voor de 
officiële ontvangst van het hoge bezoek 
uit Brussel, trok de delegatie onder 

ruime persbelangstelling de wacht op 
voor het Tieltse stadhuis. En groot was 
de paniek van het NCMV- en CVP-
gezelschap toen de nochtans vreedzame 
manifestanten opgemerkt werden. Célie 
werd langs de achterdeur het stadhuis 
binnengesmokkeld en alle deuren wer
den hermetisch afgesloten. Dit tot grote 
ontzetting van de Tieltse pers die dit 
maneuver als heel kinderachtig afdeed. 
Dat de aanhouder echter wint, werd ook 
hier weer werkelijkheid. Toen het ge
zelschap toch buitenkwam voor de of
ficiële foto, slaagde Chris Vandenbroeke 
erin aan mevr. Dehaene de VU-stand-
punten over te maken. Met een bal
lonnetje in de hand kon Célie terug naar 
Vilvoorde... 

Pascal Engels, 
voorzitter VU-Tielt 1 
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Het Gulden Doek van Vlaanderen 

Op zaterdag 3 oktober j l . werd in de IJzertoren in Dii<smuide en in aanwezigineid van Viaams 
minister van Cultuur Luc Martens, de gouverneur van West-Vlaanderen Paul Breyne en de 
burgemeester van Diksmuide Hendrik Laridon Inet Gulden Doek van Vlaanderen van de 
kunstschilder Henn/ Luyten officieel ingehuldigd. Op het Gulden Doek van Vlaanderen staan 
110 prominenten van de Vlaamse beweging tot aan het einde van het interbellum afgebeeld 
Daarmee verwijst het monumentale doek naar de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Het schilderij 
werd in opdracht van het IJzerbedevaartcomité gerestaureerd, de kostprijs bedroeg 2,5 
miljoen fr. De Vlaamse gemeenschap stond in voor 50%, de stad Diksmuide en de provincie 
West-Vlaanderen elk voor 15% en het Comité voor 20% van de kostrpijs 

Goede naam 
van provincie 

in het gedrang 
De Volksuniefractie van de Oost-Vlaamse 
provincieraad heeft akte genomen van de 
recente berichtgeving waaruit blijkt dat 
eerste gedeputeerde Paul Wille (VLD) en 
gedeputeerde Sander Vercamer (CVP), 
ondermeer bevoegd voor Ruimtelijke Or
dening en Stedebouw, veroordeeld wer
den voor schriftvervaling inzake aanleg 
van een vijver te Sint-Laureins. 
Deze feiten betreffen het onrechtmatig 
toekennen van een bouwtoelating die kan 
omschreven worden als loutere vrien
dendienst voor de chauffeur van een van 
de gedeputeerden. 

Op gelijk welk niveau van het maat
schappelijk leven zijn zulke feiten laak
baar en dienen ze te worden veroordeeld. 
Hoe hoger men als politiek mandataris op 
de politieke ladder staat, hoe groter de 
verantwoordelijkheid en de daaraan ver
bonden gevolgen. 

De Volksunie-fractie respecteert de ju
ridische proceduremogelijkheden van de 
betrokken gedeputeerden, maar onder
streept terzelfdertijd dat, wat ook de 

VU werft aan 
Jonge werkkracht 

(18-22 jaar) 
vooropleiding 

binnenhuisdrukkerij 
Bediendencontract 

Zich wenden: 
Volksunie 
Laurens Appeltans 
Algemeen secretaris 
Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 
02/219.49.30. 

uitspraak is in een eventueel beroep, de 
betrokkenen schade hebben toegebracht 
aan de goede naam van de provincie 
Oost-Vlaanderen. 

Op een moment dat de gouverneur ter 
gelegenheid van de opening van de de
batten over de begroting 1999, de goede 
naam en faam van de provincie in open
bare vergadering ter sprake bracht, wordt 
deze toespraak belast met onfrisse prak
tijken van leden van de deputatie, waar
van dé gouverneur voorzitter is. 
Deze veroordeling getuigt dat de oude 
politieke cultuur nog steeds leeft in tra
ditionele kringen en dat terzelfdertijd de 
nieuwe politieke cultuur betreffende ob
jectieve en correcte beoordeling meer en 
meer gestalte krijgt. 

De Volksuniefractie van de provincie 
Oost-Vlaanderen is van oordeel dat de 
betrokken gedeputeerden de mogelijk
heid moeten krijgen om zich in alle 
sereniteit juridisch tot het uiterste te 
verdedigen. 

Indien geen beroep wordt aangetekend 
dienen de veroordeelde gedeputeerden 
hun politiek mandaat onmiddellijk ter 
beschikking te stellen van de provin
cieraad. 

De Volksunie veroordeeh de m.anier 
waarop het vergunningenbeleid ontsnapt 
aan de democratische controle van de 
provincieraad en stelt vast dat belangrijke 
beslissingen inzake milieuvergunningen 
en bouwtoelatingen ook na de ver
nieuwde provinciewet van juni 1997, 
toevertrouwd blijven aan zes bestendig 
afgevaardigden die in deze delicate ma
terie niet de provincieraad, maar de meer
derheidsfracties (CVP-VLD-SP) vertegen
woordigen en aldus handelen. 

De VU-provincieraadsfractie 

4 UIT DE REGIO 4 

OOST-VLAANDEREN 
zo. 18 Okt. ZOTTECEM: Herfst-

wandeling naar Sint-Corlks-Oudenliove. 
Vertrek om I4u. aan café De Luchtbal. 
Afstand ± 6 km. Meto.m. gratis drinkte St-
Coriks en bezoek aan het geitenmuseum. 
Deelname gratis. Nadien gezellig samenzijn 
in café De Luchtbal. 

Dl. 20 Okt. NINOVE: VVVC-Nieuwe 
bezoekt de Decanale OLV-kerk te Ninove. 
Afspraak om 14u.30 op het plein voor de 
kerk. 

WO. 21 Okt. CENT: Water: zegen 
en vloek. Voordracht door ere-senator Mi
chel Capoen. Om 14u.30 in de crypte van de 
Uilenspiegel, Korte Kruisstraat 3. Toegang 
50 f r. Org..: Seniorenacademie Cent. 

WO. 21 Okt. CENT: Provinciale 
FVV-najaarsvergadering. Thema: De Euro in 
Vlaamse vrouwenhanden. Om 19u.45 in 
Erasmus, Mageleinstraat 6 te 9000 Cent. 
Spreker: Evelyne Hens. Info; FVV -
09/223.38.83. Iedereen welkom. 

Za. 24 Okt. DENDERLEEUW: 2de 
Hespendegustatie van 10 verschillende 
soorten hesp. Om 18u. in het Parochiaal 
Centrum, Sint-Antoniusstraatte Iddergem. 
Org.: VU-Croot-Denderleeuw. 

za. 24 Okt. NEVELE: Jaarlijks 
Herfstfestijn in zaal Novy, Markt te Nevele. 
Vanaf 19u.30. Gastspreker Is Karet Van 
Hoorebeke over de ,,Moeder van alle ver
kiezingen". Deelname 450 fr., keuze uit 
barbecue of mosselen, inschrijven vóór 
19/10 bij M. Roelens (09/371.62.68, fax 
09/371.46.06). Org.: VU-Nevele. 

za. 31 okt. GENTBRUCCE: 4de Fo
totentoonstelling van de Dr. Jozef Goos-
senaertskring. Tot 6 november in de po
lyvalente zaal van het Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat 34-45. Castfotografe: 
Hilde Braet. 

Za. 14 nov. GENTBRUCCE: Uitrei 
king van de 11de Torenwachtersprijs aan 
componist-dirigent Dirk Brosse. Om 14u.30 
In de In de trouwzaal van het Diensten
centrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat 
29-45, 9050 Centbrugge. Org.: J. Goos-
senaertskring Gent-Brugge-Ledeberg. 
Info: Lieve Robert, Weverboslaan 26, 9050 
Gentbrugge, 09/231.19.41. 

Dl. 17 nov. NINOVE: „Minder dood 
dan de anderen". Film aangeboden door 
WVG-Ninove, samen met koffie, koeken en 
kletsen. Om 14u.30 in Buurthuis Pollare, 
hoek Hoogstraat en Nekkersput te Pol
lare. 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 15 Okt. BRUCCE: Lieven Die-

riek over ,,Van Eyck in het brandpunt". 
Lezing met dia's. Om 15u. in De Gulden 
Spoor, 't Zand 22. Inkom 50 fr. Org.: in-
formativa. 

Vr. 16 okt. VEURNE: Debat over 
,,Vlaamse onafhankelijkheid, een geza
menlijk doel?". M.m.v. Jan Loones (VU) en 

Gerolf Annemans (VB). Moderator: Jan 
Jambon (WB). IN de St.-Jansstudio, Hout-
markt 14. Geen uur vermeld. Org.: VVB-
Veurne-Westkust. 

Zo. 18 Okt. ZWEVECEM: Jaarlijks 
feest voor leden en sympathisanten van de 
Vlaamse Klub Groot Zwevegem. Vanaf 
11U.30 in zaal Boldershof Harelbeekstraat 
25. Gastspreker is IJzerbedevaart-voorzit
ter Lionel Vandenberghe. Na het feest
maal: videofilm over jongste zomerreis. 
Deelname: 400 fr. inschrijven tot 15/10. 

Dl. 20 Okt. iZECEM: Voeding en 
55-piussers, door mevr. Vandenbroucke. 
Om 14U.30 in De Drie Gezellen, Menten-
hoekstraat. 0rg.:VWG. 

Do. 22 okt. IZECEM: Samuel Hunt-
ingtons,,Botsende beschavingen". Een de
bat met prof Ludo Abicht (UIA) en volks
vertegenwoordiger Fons Borginon (VU). 
Om 20u. in de Bar van de Stedelijke Aca
demie voor Muziek en Woord, Kruisstraat 
15. Toegang 80 fr, abo's gratis. Org.: 
VSVK. 

Vr. 23 okt. IZECEM: Kleinkunst-
avond met Miek en Roel. Om 20u. in het 
Muziekauditorium, Kruisstraat. Kaarten: 
vvk. 200 fr. (051/30.366.63 - Vlaams Huis): 
250 fr aan de kassa. Org.: Comité Vlaams 
Zomerfeest & FVV-lzegem. 

Ma. 26 Okt. MENEN: De hervor
ming van politie en gerecht. Voordracht 
door vu-parlementslid Geert Bourgeois. 
Om 20u. in het Ontmoetingscentrum 't 
Ghelandt te Menen. Org.: Trefcentrum 
West-Flandria i.s.m. VU-Menen. 

WO. 28 Okt. IZECEM: Provinciale 
FW-najaarsvergadering. Thema: De Euro In 
Vlaamse vrouwenhanden. Om 19u.45 in De 
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat 4 te 8870 
Izegem. Spreker: Chris Desmet. info: FVV-
09/223.38.83. Iedereen welkom. 

WO. 28 Okt. BRUCCE: VWC-
Brugge Centrum bezoekt het Provinciaal 
Hof Inschrijving (max. 40 pers.) bij Herman 
(050/59.99.53). Om 14U.30 verwelking in 
het Hof, Markt 3. Met o.m. rondleiding, 
videofilm en koffie. 

Za. 31 Okt. BRUCCE: Jean-Mane 
Bogaert licht het „Stadsplan voor het sta
tionsgebied Brugge" toe. Van 10tot 12u. in 
't Speytie, Oostmers 124. Org.: VU-Brugge 
i.s.m. VCLD. 

Dl. 10 nov. IZECEM: Cursus „EU-
ropalla Tsjechië. 1000 jaar architectuur, 
sierkunsten en cultuurgeschiedenis." dste 
deel). Docente: lic. Machteld De Schrijver 
Om 20u. in de Plantynzaal van de Stads
bibliotheek. Info en inschrijvingen: Josée 
Bogaert, Kortrijksestraat 166, tel. 
051/30.10.39. Org.: VSVK. 

Dl. 10 nov. KORTRIJK: Voordracht 
met als thema 'Vrijheid, veiligheid en jus
titie binnen Europa' door Majoor R Zanders 
(Hoofd Int. Politiesamenwerking België & 
Voorzitter Interpol Europees Comité). In 
'De Kortrijkse verzekering', Lekkerbeet-
straat 5-7 (vergindlng tussen Lange Steen
straat en Wijngaardstraat), 8500 Kortrijk. 
Aanvang: 20u. inkom: 300 fr, studenten 
100 fr Organisatie: Hendrik Brugmans 
Kring Kortrijk. 

vr. 13 nov. KORTRIJK: Dagultstap 
naar Brugge met geleid bezoek aan de 
unieke tentoonstelling ,,van Memling tot 
Pourbus" om 11 u. Vertrek met de trein om 
9U.46 stipt vanuit het Kortrijks station. 
Deelname 250 fr p.p. (toegang museum + 
gids). Org.: FW-Kortrijk. inschrijven bij B. 
Deconinck-Damiens (056/21.26.99). 
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Dl. 17 nov. IZECEM: Cursus ,,Eu-
ropalia Tsjechië. 1000 jaar architectuur, 
sierlcunsten en cultuurgeschiedenis." (2cle 
deel). Docente: lic. iVlachteld De Schrijver 
Om 20u. in de Plantynzaal van de Stads
bibliotheek. Info en inschrijvingen: Josée 
Bogaert, Kortrijksestraat 166, tel. 
051/30.10.59. Org.: VSVK. 

Dl. 24 nov. IZECEM: Cursus „Eu-
ropalia Tsjechië. 1000 jaar architectuur, 
sierkunsten en cultuurgeschiedenis." (3de 
deel). Docente: lic. Machteld De schrijver 
Om 20u. In de Plantynzaal van de Stads
bibliotheek, tnfo en inschrijvingen: Josée 
Bogaert, Kortrijksestraat 166, tel. 
051/30.10.39. Org.: VSVK. 

DO. 26 nov. IZECEM: Vijftien jaar 
Studio Brussel en jongerencultuur, door 
Jan Hauteklet. Om 20u. in de Bar van de 
Stedelijke Academie voor Muziek en 
Woord, Kruisstraat 15. Toegang: 80 fr, 
abo's gratis. Org.: VSVK. 

Za. 28 nov. IZECEM: Geleid bezoek 
aan 2 Europaliatentoonstelling in Brussel 
(14U.30): Praag Art Nouveau (Paleis voor 
Schone Kunsten) en Juwelen uit Bohemen 
(Galerij van de KB). Info en inschrijvingen: 
Josée Bogaert, Kortrijksestraat 166, tel. 
051/30.10.39. Org.: VSVK. 

VLAAMS-BRABANT 
DO. 15 Okt. NEDER-OVER-HEEM-

BEEK: Cespreksavond met Bert Anciaux 
over „De VU en 1021". Om 20u. in zaal 
Forum (Familia), Vekemansstraat 131. 
Org.: vu-Heembeek-lviutsaart-Haren. 

za. 17 okt. RUISBROEK: Boeren-
kermis. Van 17 tot 22u. in de Parochiekring, 
Kerkstraat 31. Ook op 18/10 van 12 tot 17u. 
org.: vu-Ruisbroek. 

Do. 22 Okt. DILBEEK: Provinciale 
FVV-najaarsvergadering. Thema: De Euro In 
Vlaamse vrouwenhanden. Om I9u.45 in CC 
Westrand, Kamerijklaan zn. te 1700 Dil-
beek. Spreker: nog niet bekend. Info: FW -
09/223.38.83. Iedereen welkom. 

Vr. 23 Okt. DILBEEK: Open Ar-
rondissementsraad. om 20u. in het Arr. 
Secretariaat, Steenweg op Ninove 230 te 
Dilbeek. Alle leden welkom. Org. l.s.m. 
VCLD. 

za. 24 okt. BRUSSEL: 3de Kaas- en 
Wijnavond van VU-Jette. Vanaf I8u. in GC 
Essegem, Leopold-l-Straat 329 te 1090 
Brussel. 

Za. 24 Okt. BUIZINCEN: Pensen-
kermis van vu-Buizingen, vanaf I7u. in de 
Don Boscozaal, Alsembergsesteenweg 
(achter de kerk). Ook op 25/10 vanaf 
11U.30. 

vr. 27 nov. DILBEEK: Kaas- en 
wijnavond van het arr. Halle-Vilvoorde. Van 
18U.30 tot 22u. in de zaal van het Arr. 
Secretariaat, Ninoofsesteenweg 230 te Dil
beek. 

LIMBURG 
Vr. 13 nov. CENK: Dodenherden

king met aangepaste videoprojectie, en 
inschrijving voor Joelfeest van 12 decem
ber in Nijlen. Om 15u. in De Slagmolen. 
Org.:SIVIF-Limburg. 

ANTWERPEN 
Do. 15 Okt. EDECEM: Rondleiding 

in het boedhistisch Tibetaans instituut, 
Krulspadstraat 33 te Schoten. Afspraak om 
13U.15 Kerkplein te Elsdonk-Edegem. Deel
name: 100 fr + 50 fr (koffie of thee). 
Inschrijven: vóór 11/10 op tel. 449.17.66. 

vr. 16 okt. EDECEM: Familiekwis 
met Bob Bolsens. om 20u. in de Kleine zaal. 
Elzenhof, Kerkplein Edegem-Elsdonk. In
schrijving tot 10/10 per ploeg van 6 tot 8 
pers. info: Katelijne Wesenbeek 
(03/449.14.51). Org.: Culturele Kring Ede-
gem. 

vr. 16 okt. TONCERLO: Videopro
jectie op groot scherm: Verslag van reis 
naar Graven in het Oosten (Oekraïne, mei 
'97). Om 15u. In 't Abdijke. Org;: SMF-
Kempen. 

Vr. 16 okt. BRASSCHAAT: Dialoog 
tussen ID2 lende vu-basis met Vincent Van 
Quickenborne. Om 20u.30 in CC Hemel-
hoeve Brasschaat. Org.: vu-Brasschaat 
i.s.m. VCLD. 

Ma. 19 okt. KALMTHOUT: „Een 
veertje op de adem van God". Boris To-
doroff belicht de vrouw in de christelijke 
mystiek vanaf de middeleeuwen. Om 
20U.15 in zaal Monida. Inkom 150 fr, niet-
leden 200 fr (1 consumptie inbegrepen). 
Org.: FW-Kalmthout i.s.m. FVV-Kapellen 
i.s.m. VCLD. 

Za. 24 Okt. NIJLEN: H. mis en 
zangavond. Vanaf 19u. in zaal Kempeland. 
Org.: Vlaamse Kring Nijlen. 

ZO. 25 Okt. BOECHOUT: GrootTAK-
weerziensfeest in zaal ,,Hof van Reyen", 
Oude baan 39. Aanvang: llu.30. Receptie 
+ feestmaaltijd. Delegaties uit Voeren, 
Vlaams-Brabant en Komen. Optreten van 
,,Klerktje en Joël" uit Duinkerken. Inkom 
1.000 fr Info: Luc Van den Weygaert, 
03/454.00.46. 

ZO. 25 Okt. KESSEL: Aperitiefde
bat van Het Tankschip 1998 over,,Omtrent 
onze pensioenen en belastingen". Van 
10U.30 tot 12U.30 in de basisschool Bis-
terveld, Nieuwstraat 26. M.m.v. Johan sau-
wens, vu-Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Deelname: 70 fr, aperitief inbegrepen. 

Do. 29 Okt. BBRCHEM: Met FW-
Berchem naar de tentoonstelling „Van 
Memling tot Pourbus" te Brugg. inschrij
ven vóór 5/10 bij Paula Cauwenbergh. 
Deelname 250 fr. (in groep + 100 fr au-
diogids). Uur van vertrek wordt meege
deeld. 

WO. 4 nov. TURNHOUT: Karel van 
Hoorebeke over „De octopusakkoorden, 
mogelijke stap naar een Vlaamse justitie?". 
Om 20u. in het Keldercafé van De warande. 
Org.: Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. VCLD. 

Za. 14 nov. NliLEN: Kleinkunst-
avond met Louis Verbeeck. Om 20u. In zaal 
Kempenland. Org.: Vlaamse Kring Nijlen. 

Vr. 20 nov. TONCERLO: : Doden
herdenking met aangepaste videoprojec
tie, en Inschrijving voor Joelfeest van 12 
december in Nijlen. Om 15u. in 't Abdijke. 
Org.: SMF-Kempen. 

Dl. 24 nov. HOVE: Vlaming zijn In 
Brussel. Sven Gatz over de toestand van 
Brussel vanuit een politieke, institutionele, 
maatschappelijke en demografische invals
hoek. Om 20u. in het CC De Markgraaf, 
Kapelstraat 8. Org.: DF-Hove i.s.m. VCLD. 
Info: 455.65.46. 

WO. 25 nov. TURNHOUT: Jean-
Marie Bogaert spreekt over ,,Hoe 'Vlaams' 
is het parlement?", info: 014/41.45.79 en 
014/61.38.67. Org.: Vlaamse Kring Turn
hout en Vlaamse Kring Noorderkempen 
i.s.m. VCLD. 

• Zo. 29 nov. KESSEL: Aperitief de
bat van Het Tankschip 1998 over ,,Word jij 
graag met een kluitje in het riet getuurd?". 
Van IOu.30 tot 12U.30 in de basisschool 
BIsterveld, Nieuwstraat 26. M.m.v. Kris Van 
Dijck, vu-Vlaams Volksvertegenwoordiger. 
Deelname: 70 fr, aperitief inbegrepen, 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 21 september jl. werd volgende pers
mededeling verspreid. 

VOLGENDE REGERING UNITAIR. 
ETATISTISH EN WAALS GEDOMINEERD? 

Als het van de kerverse SP-voorzitter afhangt zal 
de volgende federale regering opnieuw rooms-
rood zijn, indien nodig bijgekleurd met het 
groen van Agaiev en vooral Ecolo. 
Erdman en de SP kiezen daarmee - hoeft dit nog 
te verbazen - duidelijk voor een Belgische uni
taire formule. De SP weigert hiermee nogmaals 
een duidelijke breuk te maken met het huidige 
Belgische immobilisme dat nefast is voor Vlaan
deren én Wallonië. Er mag wel ietsje veranderen 
in een staatshervorming, maar niet te veel, dixit 
Erdman. 
Tot daar niets nieuws onder de zon. Erger is de 
zwijgende instemming van de CVP met dit sce
nario. De CVP die via Luc Van den Brande graag 
pocht met zijn Vlaams imago. De CVP die pre
tendeert de enige betrouwbare Vlaamse partij 
te zijn. Diezelfde CVP staat toe dat Vlaanderen 
nog jaren in de wurggreep van het Waalse 
socialisme blijft. Ze staat toe dat er in 1999 geen 
verregaande afspraken over een verdere staats
hervorming kunnen gemaakt worden; dat 
Vlaanderen nog jaren zal moeten wachten op 
echte hefbomen voor een eigen fiscaal, sociaal 
en werkgelegenheidsbeleid. Fred Erdman is 

daarover duidelijk: hij heeft bedenkingen bij de 
fiscale autonomie. Zijn Waalse rode broeders van 
de PS laten daarover nog minder twijfel bestaan. 
Het spookbeeld van de Griekse kalender doemt 
op. 
Aan het groene front blijft het ook opvallend stil. 
Enkele maanden geleden sprak Jos Ceysels nog 
stoere taal op het Agalev-congres: ,,Wij zullen 
deze treurwilgcoalitie niet depanneren." Van
daag lijkt dit wel te kunnen. Is de treurwilg 
ondertussen misschien een frisse eik geworden ? 
Of voelen de groene ministerabelen het krie
belen? De rood-groene of is het groen-rode 
tandem trekt zich op gang. De groenen worden 
zo gangmaker voor een conservatieve socia
listische partij die architect en uitvoerder is van 
het harde asielbeleid, een partij waarvan van
daag duidelijk blijkt dat ze de voorbije jaren niet 
zindelijk is omgesprongen met overheidsbe
stedingen, een partij die mee verantwoordelijk 
is voor de enorme vertrouwensbreuk tussen de 
bevolking en de democratische instellingen. 
Deze steun voor het huidige beleid zal haar door 
de kiezer zwaar aangerekend worden. 
VU-ID21 heeft een duidelijke visie op een ver
dere staatshervorming. Vlaanderen moet zijn 
eigen weg kunnen gaan, moet een eigen beleid 
kunnen voeren, ook op het sociaal-economische 
vlak. De VLD zegt dit mee te willen realiseren. 
Hiermee heeft de kiezer in 1999 een geloof
waardig Vlaams alternatief, ook naar het beleid 
toe. De CVP weze gewaarschuwd. 

Oudenaarde: 
voor 't eerst met zun twee 

Door het ontslag van Domien Van der 
Meiren(CVP-VU) kwam in Oudenaarde 
voor het eerst in de geschiedenis een 
tweede VU-er in de gemeenteraad. 
Op maandag 28 september legde Roland 
Van Heddegem zijn eed af als gemeen
teraadslid. Bij de vorige gemeenteraads
verkiezingen waarin de Volksunie van 
Oudenaarde opkwam op een kartellijst 
met de CVP, werd Van Heddegem als 
eerste opvolger verkozen. 
Roland Van Heddegem is industrieel in
genieur en leraar aan het VTI in Deinze. 
Bovendien is hij adjudant bij de Ou

denaardse vrijwillige brandweer en een 
fervent fietser. Zo bezocht hij per fiets de 
Oudenaardse zustersteden: Hastings 
(GB), Bergen op Zoom (NI), Coburg (D), 
Gastel Madamma (I) en Atrecht (F). Het 
nieuwe VU-raadslid is sinds de jaren 
zeventig een zeer actief bestuurslid van 
de 

afdeling Oudenaarde en was zelfs enkele 
jaren afdelingsvoorzitter. In de Ouden
aardse gemeenteraad neemt hij naast 
Frans Van Den Heede (VU) plaats in de 
GVP-VU fraktie. 

Jacques Vander Haeghen 

Gerda Raskin geen lijsttrekker 

Gerda Raskin (VU) die op 1 maart 1997 
Willy Kuijpers als Vlaams parlementslid 
opvolgde, zal niet meer kandideren voor 
een nieuwe termijn. Zij verlaat bij de 
volgende verkiezingen (juni '99) de ac
tieve politiek. Raskin geeft als reden op 
dat haar gezinsleven en het politieke 
bedrijf moeilijk verzoenbaar zijn. Het 
Leuvens parlementslid zegt dat het po
litieke werk niet altijd ernstig wordt ge
nomen. Zo werd een door haar reeds 
verleden jaar ingediend voorstel van de
creet voor een toeslag aan gezinnen nog 
steeds niet behandeld. „Een voorstel 
dient om de pers te halen, niet om 
behandeld te worden!" maakte men haar 
wijs. Gerda Raskin kon dergelijk cynisme 
niet aanvaarden. 

De arrondissementsraad van Leuven 
duidde intussen twee kandidaten aan die 
in aanmerking komen om de VU-lijst 
voor het Vlaams parlement aan te voeren. 
Het gaat om Jos Bex en om Annemie 
Rastelli, respectievelijk Eerste Schepen te 
Herent en gemeenteraadslid in Tervu-
ren. 

Wat de lijst voor de federale Kamer 
betreft, nam de raad nog geen definitieve 

beslissing. Gesprekken daarover zijn aan 
de gang met mensen uit de Leuvense 
academische wereld en met leden van 
ID2L 

Gewezen mandataris Willy Kuijpers, bur
gemeester van Herent, heeft het arron
dissementeel bestuur alvast laten weten 
de VU te zullen steunen met een plaats op 
een lijst. 9 
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vandaele-motie over Levi's 

verleden week dinsdag inter-
pelleerde provincieraadslid Wil-
fried Vandaele over Levi's (WIJ, 
8 okt. Jl). De deputatie ant
woordde hem dat ze zelf geen 
hefbomen heeft om in derge
lijke dossiers op te treden, maar 
dat ze wel een motie, gericht 
tot de federale en de Vlaamse 
regering aan de provincieraad 
zou voorleggen. 
Donderdag stelde gedepu
teerde w. Vens dan zijn motie 
voor maar daarin werd sterk 
gepleit voor meer Industrie-
grond en soepeler procedures. 
Wllfried Vandaele: ,.lk wees 
erop dat het probleem Levi's 
niets met een gebrek aan in-
dustriegrond te maken heeft, 
maar veeleer met hoge loon
lasten. 
Ik vond het ongepast het plei
dooi voor Industriegrond aan de 
Levi's-motie te koppelen en 
werd daarbij gesteund door 
Agaiev en door Vlaams Blok. De 
VLD wou de passage er per se 

inhouden De deputatie wou 
dan weer een motie waar alle 
fracties achter stonden en 
schorste de zitting voor overleg 
tussen de fracties. De CVP 
stelde voor de passages over de 
industrieterreinen te schrap
pen, maar de VLD was hierover 
malle staten." 
,,De kleine partijen voeren hier 
de pen en dicteren de grote wat 
kan en met kan", luidde het. W. 
Vandaele: ,,lk stelde dat de mo
tie gerust mocht gelaten wor
den zoals ze was, maar dat er 
dan geen unanimiteit zou zijn 
en liet hen de keuze. 
Ze kozen voor eenparigheid, ik 
stelde ook dat wij er niets op 
tegen hebben het thema indus
trieterreinen op een andere 
keer ten gronde te behandelen, 
maar dat het niet opgaat dat 
thema op een gladde manier 
mee te schuiven in de Levi's-
motie. Het probleem van de 
loonlaast is o.i. even belang
rijk." 
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10 km Brugge/Oostende 
Hotel DE STOKERU 
Oudenburg tel. 059/26.82.97 

fax 059/26.89.35 

CUPIDO ROAAANTICA: 1 overnachting in luxe kamer met dubbele whirlpool, fles cham
pagne, Gastromenu met kreeft 5 800 fr p p Extra nacht 2 400 fr p p 
ARR. JAN BREYDEL: 2 overnachtingen in luxe kamer met douche, 1 x gastro-menu, 1 x 4 
gangenmenu 6 4 0 0 fr pp 
Steeds ontbi|t tof 12 u ' kamer beschikbaar tot 15 u 
Gratis fietsen en routes Sauna beschikbaar 
Alle voorzieningen voor rolstoelgebruikers 
Zie ook teletekst Eurosport' 
E-mail Hotel De SfokerijOflanderscoastbe 

Gouverneur treedt niet OP 
tegen De Panne 

In een vorige WIJ meldden wij dat de 
VU-provIncleraadsleden Ingnd Reu
bens en Wllfried Vandaele de West-
Vlaamse gouverneur Paul Breyne 
zouden vragen sancties te treffen 
tegen de schepen van De Panne, die 
een Franstalige brief verstuurde 
naar de Inwoners van zijn ge
meente Toen Ingrid Reubens de 
interpellatie wou houden op de pro
vincieraadszitting van 24 september 
jl moest zij deze afzwakken tot een 
„mondelinge vraag" Opde vraag of 
de gouverneur sancties kon of wou 
nemen, antwoordde hij kort en bon
dig dat hij dat niet zou doen omdat 
hij het volste vertrouwen heeft in 
minister Peeters, die met bestuurs
leden van De Panne een gesprek 
had Dat weten we dan ook al
weer. . 
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M I S D A A D 

MAKELAAR IN HASJ 
Als zoon van een Saoedische parel
koning was Fouad Abbas met een 
gouden lepel in de mond geboren. 
In Antwerpen zette hij een witwas
organisatie en een netwerk van 
drugssmokkel op dat zijns gelijke 
niet kende. Een jaar lang keek Chris 
De Stoop achter de schermen van de 

georganiseerde misdaad. In zijn nieuwe boek en deze 
week in Knack tekent hij het portret van een moderne 
misdaadondernemer: een makelaar in hasj. 

W E T S T R A A T 

DEHAENE EXCLUSIEF 
Het werd alsnog een moeilijke klus, de 
laatste begroting van deze legislatuur. Het kostte 
premier Jean-Luc Dehaene en zijn topministers 
onverwacht dagenlang werk om de cijfers op hun 
plaats te krijgen. Maandagochtend zat het erop. 
Maandagmiddag sprak de premier met Knack. 
Over die begroting en de aanloop naar de 
verkiezingen: een exclusief interview. 

M A A T S C H A P P I J 

THE X-FIIES 
Ontvoeringen. Protectie. Hinderlijke getuigen. 
X-dossiers. In de tv-serie The X-files, waarvan nu 
ook een bioscoopfilm loopt, worden vragen over het 
paranormale en het buitenaardse altijd met andere 
onzekerheden beantwoord. De reeks is uitgegroeid tot 
een waar fenomeen. Hoe komt dat? Omdat ze inspeelt 
op de angsten bij het einde van een millennium? Of 
is er meer? Patrick Duynslaegher gaat op zoek naar 
de waarheid. 

WEEKEND KNACK: SPECL^L MODERN INTERIEUR + DE WOONMACHINE VAN SOTTSASS + DE NIEUWE TRENDS + lONG DESIGN 
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D e Rode Duivels hebben de roemloze 

uitschakeling in het 

wereldkampioenschap nog altijd niet verteerd. Norig 

weekeinde zetten uitlatingen van bondsdokter Mare 

Goossens kwaad bloed. Ruim drie maand na de 

feiten maakte de man bekend dat onze 

internationalen zich met een gebrekkige fysieke 

conditie in Frankrijk meldden. 

^ SPORT 4 

Ijzertekort, bloedarmoede, een te hoog 
vetgehalte in het bloed en te lage he-
matocrietgehalten. Dat kan tellen. 
Bondscoach Georges Leekens moet in 
zijn vuistje gelachen hebben. Ondanks 
hij zich spoedde voor de televisieca
mera's te verklaren dat het allemaal zo 
erg niet was, dat het verhaal maar niet 
moest overtrokken worden en er vlug 
wat verontschuldigingen aan het adres 
van Eric Gerets aan toevoegde die bij
zonder gebelgd had gereageerd op de 
onthullingen. De sportieve baas van 
Club Brugge voelde zich persoonlijk 
aangevallen. Zijn reputatie zou zijn aan
getast. Wat we maar moeilijk kunnen 
begrijpen. Een onthulling is nog geen 
beschuldiging en nog minder een be
schadiging. 

DIT IS BELGISCH 

Eigenlijk mag het ons niet verbazen. Om 
twee redenen. De eerste ligt voor de 
hand en is algemeen. Het wereldkam
pioenschap komt traditioneel na een 
zwaar seizoen. Er is veel energie op
gebrand wanneer de spelers zich ver
zamelen om aan de ultieme voorbe
reiding te beginnen. Dat de dan af
genomen tests niet opwekkend over
komen is normaal. Overigens kwamen 
niet enkel de Rode Duivels in Frankrijk 
weinig overtuigend voor de dag. Ro-
naldo, om maar hem te noemen, geleek 
ook nooit op de gevaarlijke spits die hij 
toch is. 

De tweede reden is duidelijk Belgisch 

ingekleurd. Het is een publiek geheim 
dat onze voetballers geen modeatleten 
zijn. Hun fysieke paraatheid werd al 
vaker in vraag gesteld. De problematiek 
van de opleiding komt dan onveran
derlijk aan de orde. Maar er is meer. 
Onze clubs hebben nog alti)d maar wei
nig benul van en behoefte aan de we
tenschappelijke begeleiding die in an
dere landen is ingeburgerd. Dit heeft 
geleid tot de toestanden die nu algemeen 
betreurd worden. Erger is nog dat weinig 
wijst in de richting van spoedige ver
anderingen. 

Voetbal blijft een wereld op zich met 
eigen wetten. Het Bosman-arrest zorgde 
voor een eerste aardbeving. Ongetwij
feld de hevigste. Maar er zijn naschok
ken. In Italië is het stilzwijgen rond het 
dopinggebruik gebroken. Spelers van 
Udinese, Parma en zelfs Juventus kwa
men in opspraak. Zdenek Zeman, de 
trainer van AS Roma, bracht de bal aan 
het rollen toen hij stelde dat het calcio 

geleek op een farmaceutische indus
trie... Er zou ook grootschalig gesjoe
meld zijn met urinestalen. Wij hebben 
nooit geloofd in de onschuld van het 
voetbal. Wij hebben luidop gelachen 
toen bekend gemaakt werd dat geen 

speler werd betrapt op het gebruik van 
verboden middelen tijdens het jongste 
wereldkampioenschap. De voetbalsport 
als laatste oase, als aards paradijs. Laat 
ons ernstig blijven. Het is goed dat de 
schijnvertoning wordt doorgeprikt. In 
binnen- en buiteland. We veroordelen 
niemand maar pleiten voor een rea
listische benadering die de geloofwaar
digheid van de populairste onder de 
sporten alleen maar kan verhogen. 

ALLERHEILIGEN 

Die geloofwaardigheid werd anders ook 
aardig ondergraven door ons aller Johan 

brengt ons eersteklassevoetbal in dis
krediet. 

Het heet dat trainer Ivic dat ook doet. De 
man die begin jaren tachtig Anderlecht 
niet zonder succes coachte maar daarna 
zowat overal in de wereld bijna even snel 
werd doorgestuurd als aangeworven 
blijft bezeten „zijn" toekomstvoetbal 
prediken. Ivic weet beslist waar hij mee 

Kwaad bloed 
Boskamp. De manier waarop hij AA 
Gent de rug probeert toe te keren tart de 
verbeelding. Niet dat een trainer zich 
niet druk mag maken wanneer zijn club 
tegen een schuldenberg van een half 
miljard aankijkt maar zolang de finan
ciële en sportieve overeenkomst wordt 
nageleefd dient een contract te worden 
uitgevoerd. Bovendien wijst veel erop 
dat Boskamp met een verborgen agenda 
werkt, dat hij maar al te goed weet waar 
zijn toekomst ligt. Zijn doen en laten 

bezig is. Hij slaagde niet enkel met 
Anderlecht. In zijn eigen Split vierde hij 
triomfen met Hajduk en ook bij Ajax liet 
hij sporen na. Ivic is niet gesteld op 
vedetten. Voor hem kon keeper Bodart 
niet snel genoeg opkramen. Hij werkt 
liefst met joiige spelers die (nóg) geen 
eisen stellen, die volgzaam reageren, die 
de gekste opdrachten met toewijding 
uitvoeren. Bij Standard is dat potentieel 
momenteel aanwezig. Bovendien hon
gert de club al vijftien jaar naar een 

landstitel. In Luik is men bereid Ivic veel 
te vergeven. Zolang de resultaten volgen 
stelt niemand vragen. De concurrentie 
reageert minder opgetogen. Eerst was er 
Jos Heyligen, die in Westerlo voor een 
halve heilige wordt aangezien, die zijn 
gram uitte. Vorig weekend spaarde Eric 
Gerets zijn kritiek niet. Club drukte 
Standard bijna in de eigen goal maar 
kreeg het beslissende doelpunt niet 
voorbij keeper Runje. Ei zo na liep de 
landskampioen nog tegen een thuisne
derlaag aan. Spits Mornar, die uit als een 
echte guerrillero de ongelijkste strijd 
aangaat en omwille van zijn mentahteit 
door zijn trainer wordt aanbeden, kwam 
dicht bij de winning-goal. Het zou te erg 
geweest zijn voor de logica maar dat is 
wel het allerlaatste waar de kleine Kro
aat op de trainersbank zich om be
kommert. Inmiddels staat Standard wel 
beter gerangschikt dan in vorige jaren 
toen veel meer werd geïnvesteerd op de 
spelersmarkt. We zijn benieuwd hoe het 
afloopt met dit Standard en zijn trainer. 

Olympus 

Bloedarmoede 

niet alleen bU 

de Rode 

Duivels. Ook 

Standard Luik 

heeft weinig 

Inspiratie. 
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Redder in nood 
Als de nood het hoogst is, is de redding 
nabij. De Zwitserse wielersport heeft het 
mogen ondervinden. De dopingschanda-
len van afgelopen zomer tastten de ge
loofwaardigheid van de Zwitserse wiel
rennerij danig aan. Zulle, Dufaux en Meier 
kwamen in opspraak. Zodanig zelfs dat de 
ganse bondstop overwoog op te stappen. 
De crisis Is nog niet bezworen maar Oscar 
Camenzind heeft alles veranderd. Hij werd 
in Valkenburg verrassend wereldkampi
oen. Nuja, wat heet verrassend. Het was al 
langer duidelijk dat Camenzind kon hard-
rljden maar hij profileerde zich tot nu toe 
vooral als ronderenner Camenzind kan 
bergop koersen en dat hebben zijn te
genstanders op de Bemelenberg en de 
Cauberg mogen ondervinden. Natuurlijk 
werd Camenzind door het wedstrijdver
loop geholpen. Tegenstanders reden op 
het juiste moment lek (Boogerd) of 
wachtten te lang op te reageren. Maar dat 
Is klassiek wanneer de verdiensten van 
winnaars worden Ingeschat. Zonder enige 
meeval wint niemand vandaag nog top-
koersen. 

Camenzind maakt deel uit van de Ita
liaanse vleugel van de Mapelploeg, die dus 
nog maar eens triomfeerde. Hij Is 27 en er 
staan hem wellicht nog enkele mooie 

jaren te wachten. Vorig jaar al had hij als 
tweedejaarsprof de Ronde van Zwitser
land kunnen winnen en in juni eindigde hij 
vierde In de Giro nadat hij In dienst van 
kopman Tonkov had gereden De man 
bezit dus Inhoud. Zijn overwinning liet. . 
Ferdl Kubler niet onberoerd. De legen
darische Zwitserse kampioen die begin 
jaren vijftig met zijn onmogelijke neus 
het peloton kleurde, de Tour won en twee 
jaar na mekaar zegevierde én in de Waalse 
Pijl én In Lulk-Bastenaken-Lulk kreeg ze-
venenveertig jaar later (Varese 1951) ein
delijk een opvolger. 
Het geluk van de Zwitsers Impliceerde enig 
leed bij de onzen. Peter Van Petegem 
eindigde immers tweede en had even
goed wereldkampioen kunnen worden. 
Hij reed sterk maar slaagde er niet In de 
wedstrijdomstandigheden naar zijn hand 
te zetten. Hij en Bartoll gokten en ver
loren. Ze lieten Camenzind wegrijden, 
erop betrouwend dat ze de Zwitser nog 
zouden terughalen. Het verliep anders en 
dat moet zeer hebben gedaan. Van Pe
tegem reed beresterk maar wachtte te 
lang om te reageren, om al zijn krachten In 
de strijd te werpen. Hij wilde reserves 
overhouden om de spurt te kunnen win
nen. In dat opzet slaagde hij maar het 

betrof wel de spurt voor de tweede 
plaats. 
Desondanks kunnen wij op een goed we
reldkampioenschap terugblikken. Onze 
renners reden vrijwel altijd mee voorin en 
haalden met acht de eindstreep Onze 
betere coureurs bewezen dat ze nog altijd 
bij de wereldtop behoren In ééndags-
koersen. Het is goed voor het vertrouwen 
dat ze hun supporters daaraan herin
nerden. Hun prestaties moeten ook coach 
Mare Sergeant een hart onder de nem 
geweest zijn. De opvolger van Eddy 
Merckx straalt rust en beheersing uit. Zijn 
aanpak blijkt gewerkt te hebben. 
Het wereldkampioenschap In Valkenburg 
was een harde wedstrijd op een moeilijk 
parcours. De voor een paar jaar door
gevoerde herschikking van de wielerka-
lender heeft het wereldkampioenschap 
glans ontnomen. Oktober Is te laat. Vroe
ger ging de wedstrijd nooit later door dan 
de eerste zondag van september. Dat kon 
er nog mee door. In die omstandigheden 
ontbraken er weinig topcoureurs In het 
ultieme om de hoogste eer. De UCI zou er 
goed aan doen dit probleem te onder
kennen en op te lossen. 

(Olympus) 

15 oktober 1998 



12 

Hedendaagse 
beeldhouwers 
in Nederland 

en Vlaanderen 
• CULTUUR • 

Drie jaar geleden publiceerde de Stichting 
Ons Erfdeel in zeven talen een boek over 
Hedendaagse schilders in Nederland en 

Vlaanderen. Zo werden tien Vlaamse en 
vijftien Nederlandse actuele schilders voor 
een ruim binnenlands- en buitenlands pu
bliek voorgesteld, telkens met een illu
stratie in kleur van een karakteristiek 
werk. Twee algemene inleidingen zorgden 
voor de historische context en een actuele 
status questionis. 

Zo pas kreeg deze publicatie een passend 
pendant, met de uitgave van Hedendaagse 

beeldhouwers in Nederland en Vlaanderen, 

in zes talen tegelijk. De historische in
leidingen en de kunstenaarsprofielen wer
den respectievelijk door de Nederlandse 
kunsthistorica en -critica EUy Stegeman en 
de Vlaamse joumahst-kunstcriticus Mare 
Ruyters. 

NEDERLAND 

Wanneer we vandaag over „beeldhouw
kunst" spreken, dan hebben we het dui-
dehjk over een veroveringstocht van de 
„ruimte" en zeker vanaf de jaren zestig 
over een „explosie" van zowel het woord 
als de formele inhoud ervan, iieeldhouwen 

is tegenwoordig zeker niet meer uitslui
tend letterlijk als „kappende" kunstvorm 
op te vatten, maar als een caleidoscoop van 
de meest onverwachte mogelijkheden. 
Het Nederlandse woord „beeld" is trou
wens erg misleidend: zowel sculptuur als 
driedimensionaal object, als wel idee of 
voorstelhng. Zeker Noord-Nederland 
heeft geen sterke traditie van beeldhouw
kunst. Gesneden, gegoten of gekapte beel
den golden er eerder als afgodsbeelden, 
die slechts afbreuk deden aan het unieke 

Panamarenko 
ziet ze weer vliegen 

Wie recent werk van Pa
namarenko wil zien kan 
daar voor in twee Ant
werpse galerijen te
recht. 
- Panamarenko zip Ban
galore & Scotch Gambit 
(nieuw werk / werk In 
wording), tentoonstel
ling in Galerij Ronny Van 
De Velde, Ijzerenpoort-
kaai 3 te 2000 Antwer-
pen-Zuld (Schelde-
kaaien). Tot 1 november 
1998, van dl. t.e.m.zo. 
vanl0tot l8u. 
- Panamarenko Archaeopterix I, II & lil, met foslelen uit 
het Eoceen-, Jura-, Trias- en Permtijdperk in Rossaer-
antlquarlaat, Nosestraat 7 te 2000 Antwerpen. Tot 24 
oktober 1998 van wo. tot za, 
c» Info: 031216.30.47 of 03/216.26.97. 
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godsbeeld als „idee" voor innerlijke be
leving. De calvinistische Beeldenstorm van 
1566 wordt dan wel symptomatisch! 
Natuurlijk zijn er ook in Nederland af
zonderlijke beeldhouwersfiguren geweest 
(zoals Hendrick de Keyser, 1565-1621, 
met zijn grafmonument van Willem van 
Oranje en zijn beeld van de humanist 
Erasmus). 

Na Wereldoorlog II groeide de behoefde 
aan „beelden" voor oorlogsmonumenten. 
Binnen de verwerking van de oorlogs
periode kreeg ook in Nederland het vrije 
beeldhouwwerk een sterke stimulans. 
Zo werd Mari Andriessen er de meest 
gevraagde beeldhouwer van dergelijke 
oorlogsgedenktekens (cf. zijn Doktverker-

verzetsmonument in Amsterdam, 1950-
52). Wessel Couzijn (Amsterdam, 1912-
1984) werd bekend door zijn dramatisch 
beeldhouwwerk. 

Een andere belangrijke naam in die na
oorlogse tijd was Carel Visser (Papen-
drecht, °1928), die in zijn artistieke evo
lutie aansluiting zal vinden bij het in
ternationale Minimalisme. Later nog werd 
hij beïnvloed door de Arte Povera. Met zijn 
Vliegende Vts (1993) in de vertrekhal van 
de luchthaven van Schiphol manifesteerde 
hij zich als een „assemblage-kunstenaar". 
Vanaf de jaren zestig was de „beeldhouw
kunst" inderdaad ontploft tot een scala 
van mogelijkheden, met inbegrip van land-
art, body-art, happenings en performan
ces. 

Het werd de tijd van „nul, zero en het 
nouveau réahsme", op zoek naar de kern 
van alle verbeelding. Het ging nu om de 
kunst als werkelijkheid zoals die was. De 
mens met zijn individuele mogelijkheden, 
stappen, keuzen en ruimte werd sculptuur 
an sich. 

Kunst volgens de internationaal-revolu-
tionaire beweging Fluxus was een stroom, 
een vloed en een wisselwerking met de 
alledaagse realiteit, tegen de commercie 
in. 

In Nederland gingen kunstenaars als Wim 
T. Schippers, Ger van Elk en Bob Wesdorp 
dit spoor volgen. Zij voelden zich verwant 
met Marcel Duchamp en Dada. 
Onder het begrip „hedendaags" wordt in 
voorliggende publicatie een aantal beel
dende kunstenaars voorgesteld, die vanaf 
ca. 1980 actief werden. Het dient ge
noteerd dat in de jaren tachtig met kun
stenaars als Arno van der Mark, Niek 
Kemps, Fortuyn/O'Brien en Henk Visch 
na de meer conceptuele zeventiger jaren 
teruggekeerd werd naar meer figuratie en 
kleurenrijkdom. 

De jongere generatie met Jeroen Door-
enweerd, Suchan Kinoshita, Joep van Lies
hout, Maria Roosen en Marijke van War
merdam, stelt zich wereldser op. Daar
naast engageert John Körmeling zich op 
humoristisch-politieke wijze, blijven Job 

Koelewijn en Aernout Mik over het al
gemeen introvert-poëtisch of theatraal. 
Mark Manders, de jongste aantreder, ver
kent op cryptisch, metaforisch-literaire 
wijze actuele ervaringen. Einzelganger blij
ven Guido Geelen en Roos Theuws. 

VLAANDEREN 

In Vlaanderen is de sculpturale traditie 
veel groter. Een nevenaspect van de 
Vlaamse beeldhouwkunst is zeker de in
ternationale dimensie en de erkenning 
ervan in het buitenland. 
In het uitgesproken land van schilders 

blijven de beeldhouwers wel op een 
tweede plaats staan. 

Na WO I brak bij ons het expressionisme 
en het animisme door. De kubistische 
stroming van de nieuwe avant-garde werd 
geleid door Oscar Jespers en Jozef Cantré. 
Andere belangrijke beeldhouwers waren 
Constant Permeke, Charles Leplae en Ge
orge Grard. 

Toen in 1958 in het Antwerpse Hessenhuis 
de groep GS8 van start ging, vielen als 
„beeldhouwers" onmiddellijk Paul van 
Hoeydonck en Vic Gentils op. 
De breuk met het klassieke beeldhouw
werk werd hier ook meteen duidelijk. 
Gentils maakte assemblages met zwart 
geblakerde stukken hout en Van Hoe
ydonck werkt met plexiglas en lakverf. 
Inzake assemblagetechniek waren zij 
hierin voorafgegaan door Camiel van 
Breedam. 

Intussen maakte Pol Bury kinetische wer
ken en bewegende fonteinsculpturen, ter
wijl Jan Dries zijn expressie vond in sta
tisch, abstract-meditatief werk en Roel 
D'Haese in de Cobra-traditie werkte. Op
volgers daarvan werden Rik Poot en José 
Vermeersch. 

Ook in Vlaanderen sloegen de kunstenaars 
vanaf de rumoerige jaren '60 wild om zich 
heen. Marcel Broodthaers werd met zijn 
systematische ontmantelingen van het be
grip kunst een internationale gangmaker, 
Panamarenko en Jef Geys vonden hun weg 
langs het Pop Art-spoor. 
De rol van het galerijwezen werd intussen 
steeds groter. Van overheidswege bleef de 

Panamarenko In uitvoering. 

belangstelling en steun in die tijd helaas 
grotendeels achterwege. 
De Chambres d'Amis van Jan Hoet te Gent 
werd halverwege de jaren '80 een nieuwe 
start, met zelfs grote belangstelling vanuit 
het buitenland. Nieuwe musea voor mo
derne en hedendaagse kunst, wer^eji ge
opend (PMMK-Oostende, MuHK-Mt-
werpen). 

Aan de Vlaamse kant worden dan Pa
namarenko, Lili Dujourle, Guillaume Bijl, 
Philip van Isacker, Thierry de Cordier, 
Patrich van Caeckenbergh, Berlinde de 
Bruyckere, Wun Delvoye, Carlo Mistiaen 
en Peter Rogiers wat uitvoeriger belicht. 
Het zou ons hier werkelijk al te ver leiden, 
indien we dieper zouden ingaan op al deze 
(in totaal 25) kunstenaars. Uiteraard blijft 
een dergelijke keuze ook steeds vatbaar 
voor kritiek. Er werd voor deze pubhcatie 
ook nooit uitgegaan van enig streven naar 
encyclopedische volledigheid. De keuze 
van de verantwoordelijke inleiders blijft 
persoonlijk en dus subjectief. Toch kan niet 
ontkend worden dat hier een respectabel 
en representarief beeld wordt opgehangen 
van de eigentijdse Nederlandse en 
Vlaamse „beeldhouwkunst", hoe uitge
hold of verruimd die term ook mag zijn. 
Voor de kunsdiefhebber in Vlaanderen, 
ook geïnteresseerd in de Noord-Neder
landse sculptuur van onze gemeenschap, is 
hier zeker een bijzonder handig en mooi 
gepresenteerd overzicht te vinden. De ge
lijktijdige anderstaÜge edities maken deze 

• uitgave bijzonder geschikt als relatiege
schenk voor buitenlandse vrienden. Het is 
uitstekend materiaal in de bekendmaking 
van onze kunst en cultuur, nog steeds ons 
exportproduct bij uitstek in de profilering 
van de Nederlandse gemeenschap, zeker 
in het verenigde Europa. 

Dirk Stappaerts 

c^ Hedendaagse beeldhouwers in Neder

land en Vlaanderen. Uitg. Stichting 

Ons Erfdeel, Murissonstraat 260, 

8930Rekkem, 128 bh, 690 fr. {edities 

in het Nederlands, Frans, Duits, En

gels, Spaans, Italiaans). 
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Het minste wat je van Jos Van Immerseel 
kan zeggen is dat hij altijd op zoek is. Naar 
de ideale piano om Debussy te vertolken, 
naar de taal van Mozart, naar het weg
schrapen van de zoeterigheid bij Schu
bert. Er zijn tientallen interpretaties van 
Beethovens symfonieën op de markt. 
Meestal met een te groot orkest, moderne 
instrumenten en een te duidelijke stempel 
van de dirigent. Zo gaan snobs vaker over 
de pastorale van Karajan en Giulini dan 
over die van Beethoven spreken. Jos Van 
Immerseel is een zalige koppigaard die 
geen uitdaging uit de weg gaat. Daarom 
deze Beethovencyclus, wel te horen in 
Gent en Brussel, helaas met op CD omdat 
de risico's te groot zijn, en de kans op 
geldgewin voor de grote merken te klem. 
Ik las echter al veel positiefs over de 
nieuwe aanpak die minder wollig en meer 
verbeten is. Naar de opera m Gent dus of 
naar het Brussels Lunatheater. 

BEKOREN 

Op zondag 18 oktober om 14u.30 heeft 
in het kader van 50 jaar ANZ in de 
Koningin Elisabethzaal in Antwerpen een 
uniek samenzangproject plaats onder de 
naam Flandrta Cantat Elk van ons luis 
tert met vertedering naar de stemmen van 
de Engelse knapen in Westminster of 
Canterbury, kijkt verbaasd op wanneer hij 
in een willekeurige Duitse stad een ama
teurkoor Schutz hoort zingen, maar ver
geet hoeveel mensen in Vlaanderen be
trokken zijn bij een bloeiend koorleven 
Flandrta cantat laat meer dan 100 koren 
samenwerken in een programma dat zo 
wel volksliederen als kunstliederen uit 
alle stijlperioden biedt Van 13u 30 af 
heeft in de grote inkomhal een koor-
infobeurs plaats. Reservaties op tel 
03/237.93.92. 

Brussel is een stad om van te houden 
Vlamingen vergeten dat vaak Daarom is 
het zo belangrijk er te zijn, liefst zonder 
complexen of frustraties Arie Van Ly-
sebeth is directeur van het Koninklijk 
Conservatorium Hij stelde een pro 
gramma voor elk wat wils samen, en wat 
meer is, zonder gekke prijzen Wie drie 
concerten kiest, betaalt maar 750 fr De 
blonde Finse laureate van de Elisa-
bethwedstrijd, Laura Mikkola, speelt er 
Rachmaninovs derde pianoconcert Enk 
Van Nevel brengt Haendels Messiah Er is 
verfijnde kamermuziek van Chausson, 
een percussieconcert met muziek uit de 
twintigste eeuw, jazz en salsa, de Da-

homeyse rhapsodte van August De Boeck 
en nog veel meer. Voor inlichtingen en 
reservatie tel. 02/513.45.87. 
De naam Paleis voor Schone Kunsten 
schrikt ons af. Waarom eigenlijk' Elke 
Vlaming kan er zich thuis voelen. Na
tuurlijk zijn de heren Haitink, Barenboim 
en Gardiner dure vogels. Maar er zijn 

Er is nog leven 
na het Festival 

^ M U Z I E K 4-

andere. Ik geef een paar voorbeelden De 
eigenzinnige Radu Lupu speelt Beetho
vens Keizersconcert, Philippe Herre-
weghe vertolkt een paar monumenten 
van Bruckner, en de andere Gentenaar 
René Jacobs brengt Haydns beeldrijk en 
zangerig oratorium Die Scbopfung. Een 
voorsmaakje, want er zijn zomaar even 36 
cycli, gaande van symfonisch werk tot 
jazz en volksmuziek. Het bouwwerk van 
Horta heeft een fameuze akoestiek en je 
zit overal goed. Voor gids en inlichtingen, 
tel. 02/507.82.00. 

IN DE dESINCEL 

Tenslotte naar deSmgel in Antwerpen met 
een mozaïek van liederen, concern, kwar
tetten en hoogdagen met Bach. Een abon
nement per cyclus bespaart je geld. Ik 
denk aan de symfonieën van Mahler, 
subliem en triviaal, doordrenkt van kwel
ling, hoop en angst. We zingen het adagio 
uit de vijfde symfonie, ons bekend als 
leidraad bij Visconti's film Dood tn Ve

netië, of worden afgeschrikt door de 
enorme bezetting van zijn achtste of Sym

fonie der duizend. Maar Mahler verdient 
meer dan een paar slogans 
Verder zijn er drie jonge pianisten met 
telkens twee klavierconcerti van Mozart 
en een symfonie van Haydn als gezel We 
zagen Mozart ooit aan het klavier m de 

roemruchte film Amadeus Hij keek ge
amuseerd naar een zwoegende Salien, 
nam zijn plaats in en improviseerde, brui
send van invallen Een concert van Mo
zart IS dialoog, soms geestig en spitant, 
vaak ook melancholisch 
Requiem betekent uiteraard de sereniteit 
van het gregoriaans, de Elyzese velden 

van Fauré en het gemijmer van Brahms 
Maar er zijn minder bekende doden-
missenP Zoals van de Portugees Cardoso 
en de Spanjaard de Victoria, donker van 
kleur en rouw, maar beklemmend. Of van 
Corelli en Scarlatti, soms noten te veel 
zoals de overdaad aan krullen in de barok, 
maar zoet in het oor en troostvol. The 
Tallis Scholars o.l.v. Peter Phillips en II 
Seminario Musicale van Gérared Lesne 
staan borg voor emotie. 
De abdij van Melk en de Wieskirche zijn 
schitterend maar je moet al een cis
terciënzer zijn om er te bidden Paradox: 
Bach hoort ook tot de barok en is louter 
gebed. Geen mens laat hem vromer klin
ken dan Philippe Herreweghe. In de
zelfde cyclus brengt Sigiswald Kuijken 
met La Petite Bande werk van Schutz, 
lutheraans, streng, ontdaan van alle over
bodige versieringen, maar doorgloeid En 
Harry Christophers vertolkt Buxtehude, 
die door zijn orgelspel Bach en Haendel 
naar Lubeck wist te lokken 

Maar ook in deSingel valt meer te be
leven. Een reeks van strijkkwartetten bv. 
die gaan van de evenwichtige Haydn naar 
de vreemde taal van Ligeti of Kurtag. Of 
het bezoek van de geniale kwajongen 
Pieter Wïspelwey, van Paul Van Nevel die 
van acht stemmen een deinende zee 
maakt, en van Gidon kremer, een rus
teloze zoeker op de weg van Sjostakovitsj 
tot PiazzoUa Vergeten we tenslotte de 
Griekse volksmuziek met, de byzantijnse 
gezangen, donker, vol mysterie, wierook 
en ikonen, de erfenis van het Moorse rijk, 
en polyfone gezangen uit de mediterrane 
cultuur. 

(wdb) 

c& Voor inlichtingen en reservaties: 

deSingel, Jan Van Ripwijcklaan 155, 

2018 Antwerpen, tel. 031248 28 00 

Tijd voor bezinning 
Geen klokkengelui meer over het Gentse 
Sint-Baafsplein of zwarte figuren op de 
van regen glimmende straatstenen rond 
het Warandepark in Brussel Niet meer het 
gevoel erbij te horen in het kasteel van 
Ooidonk of de kerk van Aardenburg Het 
feest IS voorbij, het festival op zoek naar 
zichzelf Overdaad, maar te weinig eigen 
gezicht Het mosterdzaadje werd een 
woekerplant Tijd voor bezinning dus Veel 
was vluchtig, veel bleef hangen 
Zoals de viool van Pinchas Zukerman met 
toevallig een jood Zo weinig toevallig als 
het genie van die andere joden als Isaac 
Singer wanneer hij zijn jeugdhennnenn-
gen vol ironie en zelfspot neerschrijft de 
muzikale bron die Mendelssohn heet of de 
gekwelde Mahler in strijd met zichzelf en 
het leven Zukerman leidt het English 
Chamber Orchestra Op het programma 
vioolconcert! van Vivaldi en Mozart en de 
Jupitersymfonie van het wonderkind uit 
Salzburg Traditioneler kan met En er zijn 
zoveel opnamen van fnvool en voor
spelbaar tot dwars en eigenzinnig Weg 
dus verwondering? Toch niet Elk concert 

IS uniek denkt Zukerman En zijn be
vlogenheid doet de rest Maar die redt de 
wereldpremière van de suite uit Los Ala
mos (de plek in New Mexico waar in 1942 
de atoombom werd uitgevonden) van 
Mare Neikrug met, een mengsel van exo
tische klanken en Indiaanse rituelen oer
waarden tegenover manpulatie van de 
natuur, idylle naast agressie maar mu
zikaal slechts een schim vergeleken bij het 
ontwaken van de aarde in Stravinsky s 
Sacre du Pnntemps 

ZOVEEL DRADEN 
Paul Van Nevel is voortdurend op zoek 
naar het juiste palet voor een motet van 
WillaertofGombert Van Immerseel speelt 
Debussy op een Erardvleugel die het tim
bre van de Fransman treft Maar wat doe 
je in godsnaam nog met Bachs Bran-
denburgse concerten sinds Harnoncourt 
de cantor heeft ontdaan van zoet sen
timent en romantische benadenng, en 
hem aanpakt met durf en dymaniek? Is de 
ultieme norm vastgelegd en de zoektocht 
teneinde' 

Toch met Want daar verschijnt het Com-
battimento Consort u\t Amsterdam jong, 
kleurrijk en non-conformistisch Tussen de 
violen een dubbelganger van Herman van 
Veen en deels achter zijn contrabas ver
scholen de verpersoonlijking van de mu-
siceervreugde De complexe schrijfwijze 
van Bach lijkt plots klaar en doorzichtig 
Het ernstige gelaat onder de pruik wordt 
speels Orgel- en hoboconcert noch Bran-
denburgse concerten zijn me vreemd De 
opnamen van Trevor Pinnock en Sigiswald 
Kuijken zijn vaak zoete troost En toch 
gebeurt hier iets watje ook lijfelijk pakt, 
iets wat je zou kunnen omschrijven als 
spontaan en ongedwongen of watje mis
schien met omschrijven kunt een mo
ment om in een dagboek op te nemen de 
dialoog van twee hooi ns het lied van de 
schalmei het virtuoze spel van het orgel, 
minder melodie dan Haendel maar met 
zoveel draden meer in het weefsel, en 
vooral de poèzie van de zo moeilijk te 
bereiken eenvoud 

(wdb) 
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LES MISERABLES 
Voor mensen dte met van musicals houden, is er emdelijk de 

Hollywoodproductie van 'Les miserables'. Het is reeds de derde 

Amerikaanse versie - in 193S van Richard Boleslawski en in 1952 

van Lewis Milestone. Moest de schrijver en voorman van de Franse 

romantiek die ooit verbannen werd en later een staatsbegrafenis 

kreeg, Victor Hugo (1802-1885) nog leven, hij zou een rtjk man 

zijn. Deze nieuwe versie heeft Liam Neeson (Valjean), Geoffrey 

Rush (Javert), Uma Thurman (Fantine) en Clatre Danes (Cosette) 

in de hoofdrollen, en allevier spelen ze de sterren van de hemel. 

Scenarist Rafael Yglesias gooide de volgorde van het boek wat om 

zonder echter het verhaal te veranderen, en eigenlijk is dit de beste 

NIEUW IN DE BIOS 

benadering die er ooit werd gemaakt. 

Valjean, die twintig jaar dwangarbeid achter de rug heeft voor het 

stelen van een stuk brood - en werd aangehouden door Javert 

(wiens vadereen boef was en zijn moedereen prostituee), gaat naar 

Dijon om zich te melden bij zijn paroolofficier. Onderweg wordt 

hij vriendelijk ontvangen bij een bisschop, maar steelt toch diens 

zilveren bestek. Hij wordt opgepakt, maar de bisschop zegt dat het 

om een gift gaat en geeft hem er nog enkele kandelaars bovenop als 

hij belooft in de toekomst goed te zijn en anderen te helpen. Dat zet 

de brute Valjean voor een dilemma, dat ook het verdere thema van 

de film zal uitmaken: het voortdurende gewetensconflict van deze 

man die enkel maar aan overleven kan denken. 

Ads Valjean zich heeft opgewerkt in de maatschappij, komt Javert 

de lokale politie vervoegen ... 'Les miserables' is ook een 

liefdesverhaal, het verhaal van Valjean en Fantine. Zij is ontslagen 

op de fabriek omdat ze ontdekten dat ze een onechte dochter heeft. 

Ze verviel tot prostitutie en wordt ziek nadat Javert haar arresteert 

en martelt. Valjean ontfermt zich over haar dochter Cosette. 

In juli 1832 breekt er een revolutie uit, en in deze tumultueuze tijd 

volgen we de belevenissen van Valjean en Cosette, die verliefd is op 

de militante student Marius. 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P • 

Tom cruise 
geassisteerd door 
Demi lUioore in 
'A Few Good iMan'. 
Zat. 17 oict.. Ned. 1 
om 21U.04 

De VRT maakt plannen 

'ïfe=# Consenting Aduits Amerikaanse film van 
Aian J. Pai<ula uit 1992 met Kevin Kline, Mary Elizabeth 
Mastrantonio en Kevin Spacey. Het rustige leventje 
van Richard Parker en zijn vrouw Prlscilia is definitief 
ten einde wanneer ze kennis maken met hun nieuwe 
buren Eddy en Kay Otls. Eddy stelt Richard immers 
voor aan partnerruil te doen. Zon. 18 oict.. VT4 om 
22U. 

1&=# Queen of Hearts Brits-ltaliaanse film uit 1989 
van Jon Amiel, met Anita Zagaria en Joseph Long. 
Nadat ze op wonderbaarlijke wijze een zelfmoord
poging heeft overleefd, vlucht Rosa, een jonge Ita
liaanse vrouw, met haar minnaar Danielo naar En
geland, liever dan door haar ouders te worden uit
gehuwelijkt. Daar proberen ze in barre omstandig
heden te overleven. Romantische, charmante ko
medie van de maker van 'The Singing Detective'. 
iviaan. 19 oict., Kanaai 2 om 2iu.20 

'^=3' Histories: Eva Peron, het rusteioze graf 
Documentaire over wat er gebeurde met het lichaam 
van de in 1952 overleden Eva Peron. Ze stierf op 35-
jange leeftijd, werd op een uitzonderlijke manier 
gebalsemd en werd van toen af meermaals begraven 
en ontgraven DIns. 20 oict., Canvas om 2lu. 

^=3 Chris & Co Eerste aflevering van een nieuwe 
reeks sketches rond de typetjes van Chris Van Den 
Durpel. Naast Schampers, Spiessens en andere be
kenden duiken twee nieuwe figuren op Ronny King 
en Sylvain Van Cenechten. Woens. 21 oict., VT4 om 
20U.25 

^Sy Witness to the execution De ambitieuze 
journaliste Jessica stelt haar baas voor om live de 
terechtstelling van een moordenaar op televisie uit te 
zenden. Het nieuws raakt bekend en maakt bij de 
kijkers heftige emoties los. Amerikaanse TV-film van 
Tommy Lee Wallace uit 1992, waarin een blik wordt 
geworpen op de nabije toekomst, vol ideeèn over de 
op hol geslagen media. Met Sean Young, Tim Daly en 
Len Carlou. 

t = ^ Biaze in mei 1959 laat de 68-jarige Earl K. Long, 
gouverneur van Louisiana, zijn oog vallen op strip-
tease-danseres Blaze Starr. Long is een onverbeterlijke 
rokkenjager met een zwak voor lekkere sigaren en 
onafhankelijke vrouwen met een gevulde boezem. 
Omdat hij zich een machtig man waant doet hij geen 
enkele poging de onstuimige verhouding met Biaze 
te verhullen. Amerikaanse film van Ron Shelton uit 
1989 met Paul Newman en Lolita Davidovich. Vrij. 23 
oict., TV1 om 21U.45 

'̂* „Vroeger kon je zeggen: als het je 
niet aanstaat, er staat een knop op je tv. 
Maar met het VTM-pubiiek gaat dat an
ders. Zij zeggen: VTM is van ons en jij 
moet eraf." aldus de Vlaamse komiek 
Urbanus in De Morgen. Hij kan het weten 
want hij moest 'eraf'. Niet dat het hem 
zeer zwaar op de maag zal liggen: bin
nenkort is hij immers weer op het VRT-
scherm te zien. Eerst met een zaalshow, 
daarna als panellid in het grondig ver
bouwde 'De Drie Wijzen'. 

En hoe zat het ook al weer met 
die Vlaamse licentie van VT4? Niet goed, 
zo blijkt: VT4 directeur Carlo Gepts liet -
n.a.v. de schrapping van het journaal op 
Kanaal 2 - weten 'niet van plan te zijn een 
Vlaamse licentie aan te vragen, laat staan 
een eigen nieuwsredactie op te starten'. 

-'' Naar goede gewoonte wordt er 
overigens alleen gewonnen in medialand. 
De VRT doet het in zijn geheel 3% beter, 
Canvas neemt daarvan twee derde voor 
zijn rekening. Ook VT4 komt zo stilaan al 
'springend' in beeld. De grootste van de 
kleine 'Vlaamse' kanalen haalde in sep
tember een marktaandeel van 10%. VTM 
heeft 3% moeten inleveren, maar blijft, 
naar eigen zeggen, toch de grootste. Dat 
liedje werd ook bij RSCAnderlecht ja
renlang gezongen. 

5. In een aanbevelenswaardige bij
drage in Vlaanderen Morgen (september 
1998) stelt ook Daniël Biltereyst, docent 

Film-, Televisie- en Culturele mediastudies 
aan de UG, het 'geleidelijk herstel' van de 
VRT vast. „Maar een te groot optimisme is 

niet helemaal op zijn plaats". De auteur 
betwist immers de morele oprechtheid van 
het VRT-rapport waaruit moet blijken dat 
de omroep volledig voldoet aan alle meet
bare aspecten van de beheersovereen
komst. De normen m.b.t. pakweg de doses 
cultuur, informatie, ontspanning, kijkers, 
... worden gehaald of de cijfers die de VRT 
opgeeft vertonen een gunstige evolutie. 
Ook voor de kwalitatieve aspecten behaalt 
het Huis van Vertrouwen een ruim vol
doende. Biltereyst ontkent niet dat er goed 
werk geleverd is, maar „toch is het nood
zakelijk om, bij de lectuur van het rapport, 
rekening te houden met de waarde van de 
analyses zelf en vooral verder te kijken dan 
het (auto-)promotionele discours." Het is 
immers de VRT zelf die het rapport op
stelde, en niet een externe organisatie. Zo 
blijkt dat de begrippen 'Cultuur' en 'Edu
catie' wel erg breed ingevuld worden. Zo 
wordt het vrolijke mediamagazine 
'Nieuwe Maandag' al even vrolijk bij de 
ernstige cultuur ondergebracht (net het
zelfde als wat VTM ooit deed met 'Cijfers 
en Letters' en daar toen door de VRT met 
de nek voor werd aangekeken/red.). 
„Deze bemerkingen" stelt Biltereyst, „roe
pen uiteraard nog andere vragen op." 
Vragen over de weinig specifieke over-
heidscriteria bv. Of over een eventuele 

externe controle. „Voortbordurend op het 
beproefd BV-syndroom, hanteert de open
bare omroep nu een visie op cultuur die 
volkomen verschuift in de richting van de 
noden van de commerciële cultuurindus
trie en haar populaire cultuur-visie: de 
bedwongen cultuurvisie van de midden-
stroom." Een vaststelling die in schril 
contrast staat met het gekende verwijt dat 
de publieke omroepen te 'elitair' waren. 
Meer in het algemeen komt het erop neer 
dat ook de VRT de commerciële wetten 
moet volgen. Biltereyst betreurt dat. Ook 
het gegeven dat veel kleine, maar niet 
onbelangrijke maatschappelijke actoren 
niet meer aan bod komen in het pro
grammaschema vindt hij geen goede 
zaak. 

14 

Met VT4 gaat het weer een beetje 
beter en dat is zeker mede te dan
ken aan Jerry Springer, een Ame
rikaanse kruising tussen Edwin Yse-
baerten Goedele De man heeft zijn 
naam met gestolen want van tijd 
tot tijd moet hij een flink eind 
springen, weg van zijn gasten die, 
onder het spuien van de meest 
gore taal, met elkaar op onder meer 
de vuist gaan Vlaams minister van 
Media Eric Van Rompuy moet zijn 
kroost er ooit eens op betrapt heb
ben naar het programma te kijken, 
want hij vraagt zich openlijk af 'of 
dat allemaal wel zo vroeg op de 
avond moet worden uitgezonden'. 
Waarom hij dat doet weten we 
eigenlijk niet zo goed. Of poogt hij, 
met de verkiezingen in het voor
uitzicht, zijn gezinspartij tegen juni 
a.s. nog wat meer glans mee te 
geven'? 
Ofschoon we dagelijks heelder bak
ken TV-troep over ons uitgestort 
krijgen zien we een censuur- of 
fatsoenscommissie eerlijk gezegd 
toch niet zo zitten. In onze jeugd -
niet eens 25 jaar geleden - be
paalden onze ouders waar wij wel 

en waar wij niet naar mochten kij
ken. Verboden waren o.m. de Ne
derlandse VPRO-jeugdpro-
gramma's (teveel -'poep', 'pies' en 
'piemel'), 'The A-team' (teveel ge
weld) en BennyHill{tef\au\N). Hoeft 
het gezegd dat wij ledere gele
genheid die we kregen toch aan
grepen om naar dit soort pro
gramma's te kijken? Maar nooit 

waarin de winkelende en wande
lende Vlaming verveeld wordt met 
foefjes om reclamezendtijd te ver
kopen Toen we 12 waren hadden 
we er gegarandeerd gebiologeerd 
naar zitten kijken Nu lieten het 
programma en de daarin figure
rende BV's ons koud. Al moesten 
we toch één keer onbedaarlijk la
chen met de naïevltelt van onze 

Geen censuur! 
Waarde Landgenoten, woensdag 7 oictober 1998, VT4 

wanneer onze ouders het zagen 
Opvoeden werd toen nog door 
mensen gedaan, niet door de me
dia. De knop werd gewoon om
gedraaid, we konden gaan lezen, 
gaan slapen of meekijken naar één 
of andere voor jeugdigen erg saaie 
documentaire 
Nu beseffen we dat we toen niets 
gemist hebben. We moesten er 
nog eens aan denken toen we ke
ken naar 'Waarde Landgenoten', 
een verborgen camera-show 

medemens in hun vakantie-oord 
aangesproken door een welbe-
daste heer vertrouwde een ouder 
koppel ons al hun bezittingen toe. 
Ze hadden o.a. voor meerdere hon
derdduizenden fr modeltrelntjes in 
hun living staan, enkele unieke mo
dellen zelfs. Ofschoon ook zij het 
een slechte wereld vonden, waren 
ze graag bereid de vreemdeling 
hun adres en het soort van deur
sloten toe te vertrouwen. Zalig! 

Kriic 
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Anoniem (1) 
In sommige gevallen kan een redactie 
brieven opnemen waarvan de auteur 
door de lezers niet gel<end is. Dit mag 
echter geen gewoonte worden en de 
redactie moet telkens op de hoogte zijn 
van de ware identiteit van de steller, 
iemand kan inderdaad een geldige re

den hebben om anoniem te blijven en 
toch zijn/haar verhaal kwijt te willen. 
Daar is niets oneerbaar aan. 
Ik kan mij best inbeelden dat mensen, 
zoals het getuigenis van die leerkracht in 
een secundaire school in Mechelen (WIJ, 
1 okt. jl.), hun privacy willen bescher
men. 
U moet weten dat er een door het 

Vlaams Blok gepatroneerde vereniging 
(Kosmos) bestaat waar alle inlichtingen 
over mensen en verenigingen die het 
extreem-rechtse gedachtegoed niet ge
negen zijn, verzameld worden. 
Dat centrum getuigt van weinig open
heid, want in vele gevallen gaat het om 
een vorm'verklikking van o.m. als pro
gressief bekendstaande leerkrachten. 

Daarom ook werkt Kosmos met een 
postbusadres, van anonimiteit gespro
ken! 

P. Lammens, 
Hofstade 

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

Anoniem (2) 
Een kort en bondig (ook in de onder
tekening) antwoord aan Johann Van Cop-
penolle uit Sint-Truiden (WIJ, 8 okt. jl. -
De anonieme getuige). De lezer-brief
schrijver zou best eerst eens een tijd lang 
in Brussel de dagdagelijkse taalperikelen, 
zowel de onwettige als die met een privé-
karakter, komen smaken, vnl. die van 
gerennomeerde Vlaamse organisaties en 
ondernemingen. 

Als ik dergelijke prietpraat lees beklaag ik 
jullie Vlaanderen, dat al lang zijn hoofd
stad niet meer kent. Wordt dit het arme 
Vlaanderen, anno 2000? 

XF, Brussel 

Viaamse beurs 
De geschiedenis van de Vlaamse bewe
ging heeft een rijke weerslag aan on
telbare tijdschriften, boeken, brochures, 
affiches, zelfklevers, kalenders, vaantjes 
(toegangs)kentekens, doodsprentjes met 
AW-WK of berkenkruis, postkaarten, 
tekeningen, muziekpartituren, foto's, 
beeldhouwwerk, schilderijen... 
Speciaal voor de vele Vlaamse verza
melaars die interesse hebben voor de 
geschiedenis van hün Vlaamse beweging 
wordt op zondag 18 oktober 1998 van 9 
tot 17u. in zaal Nilania, Kesselsesteenweg 
38 te Nijlen reeds voor de derde maal een 
Grote Beurs over de Vlaamse Beweging 
ingericht, waarvan de opbrengst wordt 
geschonken aan het Komitee Wakken her

denkt en aan het BDAC/Bormshuis te 
Antwerpen. Kandidaat-standhouders 
kunnen inlichtingen inwinnen bij Lode 
Van Dessel (03/481.82.76) of Jos Pierard 
(03/481.71.88). 

De organiserende Vlaamse Verzamelaars-
Kring (WK) hoopt heel wat lezers van 
WIJ te mogen begroeten op deze derde 
Grote Beurs over de Vlaamse beweging. 

Luk Dieudonné, 
Namens W K 

Cynisch verweer 
De ongebreidelde open-markteconomie 
niet zozeer, (WIJ, 8 okt. jl. - De les van 

Levi's en Mooi, 't leven is mooi) maar wel 
de daarmee gepaard gaande onbeperkte 
concentraties van een stel anonieme in
ternationale aandeelhouders, zonder dat 
de overheid daar perken aan zet, vormen 
de hoofdoorzaak van de crisis. Want 
concentratie is vernietigen van elk per
soonlijk ondernemersinitiatief en bijho
rende sociaal gevoel. Winstbejag is de 
enige drijfveer geworden. De te hoge 
loonlasten waren de aanzet van de con
centratie. Nu nog altijd. 
Alles wat politici als vijgen na Pasen doen 
door extra lasten op te leggen aan be

drijven die ontslaan of uitwijken, ver
oorzaakt op termijn tegenovergestelde 
nadelige gevolgen. Het is niet daar dat de 
oplossing van de oorzaak zit. 
Het is trouwens te laat om er wat aan te 
veranderen. Ook hier viert het cynisme 
hoogtij wanneer politici beweren dat met 
nu de loonlasten te verlagen de uit
geweken bedrijven en klanten niet weer
keren. Moest vroeger gebeuren! Die 
schuldbekentenis is het enige waarin ze 
gelijk hebben. 

Is het niet ergerlijk dat ze zich nog steeds 
als redders opwerpen en daarvoor toe
gejuicht worden, wanneer ze triomfa
listische beweren dat ze in de loop der 
jaren 200.000 nieuwe jobs geschapen 
hebben! 

„Als de mensen zelf niet veranderen, 
verandert er niets", zegt de minister van 
Begroting. Voorwaar een zeer cynische 
uitspraak! Uit de hoek van iemand die 
van niets last heeft en met het geld van de 
gemeenschap speelt. Alsof de 7.000 jaar
lijkse faillissementen, bedrijfssluitingen, 
delocatie's en de 1 miljoen in valse cijfers 
verdoezelde werklozen te wijten zijn aan 
mensen die niet willen veranderen. Kan 
de overheid liever eens zelf veranderen? 
Zulke opvallend felle uitspraken lijken 
veeleer een wanhopige verdediging van 
wie in het nauw gedreven is en zijn fouten 
wil verbergen. Wat vanzelfsprekend niet 
lukt als iedereen om zich heen kijkt. 
Een andere spottende uitdrukking van 
voornoemde minister: „Politiek kan niet 
10 miljoen Belgen gelukkig maken". 
Maar politiek kan wel de basis scheppen 
dat de mensen gelukkig kunnen zijn. 
Integendeel, zij probeert met bombas
tische uitspraken het dom gewaande volk 
koest te houden. Waarom is er dan bijna 
dagelijks sociale onrust? 33.000 echt
scheidingen per jaar, stijgende armoede 
en steun, verhoogde stress, enz.. Wie 
gelooft nog wat? 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Een vrouw, 
een stem 
Met gezonde belangstelling las ik het 
artikel 'Een vrouw, een stem', waarin 
gedeputeerde Frieda Brepoels een lans 
breekt voor meer vrouwen in de poHtiek. 
Ik kan mij daar volledig achter scharen. 
Maar... ik ben er tegen dat daarvoor de 
spelregels veranderd zouden moeten 
worden. 'Wij willen aan politiek doen, 
maar dan moet er wel dit of dat ver
anderen of dan moet er dit of dat in de 
plaats komen' is de strekking van het 
vrouwelijke discours ter zake. Het klinkt 
zo'n beetje als: 'Ik wil wel mee-voet-
ballen, maar dan wil ik de bal wel met 
mijn handen kunnen meenemen'. Ieder

een zou dit een belachelijk idee vinden. 
Ik haal nog enkele klassieke argumenten 
aan: 

1) 'De vergaderingen duren te lang': ik 
stel dan ook voor om vanaf nu dan ook 
slechts tot 17u. te vergaderen over de 
emancipatie. 

2) 'Er zijn genoeg bekwame vrouwen, 
alleen willen ze niet': sorry, dames, maar 
daar kan de man echt weinig aan ver
helpen. 

3) 'Er moeten quota komen': behalve het 
gegeven dat dit discriminerend is voor de 
mannen, lijkt naar het parlement gaan als 
invulling van een quotum mij niet iets om 
als vrouw trots op te zijn, 

4) 'Vrouwelijke politici discussiëren min
der en komen sneller tot een compromis': 
mag ik van mijn favoriete verkozenen 
verwachten dat zij toch enigszins mijn 
mening verdedigen? 

Een en ander staat niet in de weg dat 
vrouwen dezelfde kansen moeten kunnen 
nemen als mannen. Daarvoor hoeven ze 
zich overigens niet te laten opereren. Wie 
het spel meespeelt zoals de regels het 
voorschrijven, zal merken dat het ook als 
vrouw kan. Overigens met alle respect 
voor het puike werk van Frieda Brepoels, 
waarover ik geregeld in jullie blad iets kan 
lezen. 

W.B., 
Weiteren 15 

RS, De redaktle ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand In. De redaktle behoudt zich het recht voor 
bneven in te korten en persklaar te maken Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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'De vrederechter', zo hoor je wel eens, 
'staat dicht bij de mensen'. Dat is in
derdaad zo. Letterlijk zelfs, want de 
kantons waarin zij zetelen zijn de klein
ste gerechtelijke regio's. „De jongste 
jaren zijn de bevoegdheden van het 
Vrcdegerecht sterk uitgebreid, vrijwel 
iedere keer met het argument dat wij 
dicht bij het volk staan". Aan het woord 
is Walter Niewold, zelf vrederechter en 
een van de ondervoorzitters van het 
NWP. Het Vrcdegerecht is o.a. be
voegd voor geschillen tot 75.000 fr., 
voor huurgeschillen, voor geschillen 
rond de wet op het consumentenkrediet 
en voor - in het kader van geluids
overlast belangrijk - burenhinder. 
„Meer in het algemeen komt de vre
derechter tussen in problemen en ge
schillen in de private en familiale le
venssfeer die een eerder kleinschalige, 
informele, verzoeningsgerichte en ver
trouwelijke aanpak vereisen." vat Nie
wold samen. „Geschillen ook die een 
zekere kennis en vertrouwdheid met de 
lokale situatie vergen. In het algemeen 
is de aanpak van het Vredegerecht op 
billijkheid en conflictoplossing gericht. 
Wij zijn natuurlijk ook rechters: komt er 
geen verzoening, dan wordt de wet 
toegepast. Maar een vrederechter zal 
hoe dan ook eerst trachten een zaak in 
der minne te regelen." 
„'De vrederechter is bevoegd voor ge
schillen inzake erfdienstbaarheid en in
zake de verplichtingen die de wet aan de 
eigenaars van aan elkaar grenzende er
ven oplegt' zegt de wet. Dat is eigenlijk 
de basis m.b.t. burengeschillen. In de 
praktijk krijgen wij vooral te maken met 
geschillen over aanplantingen en over 
erfdienstbaarheden. Lawaaihinder 
vormt een minderheid van de klachten. 
De klachten over de horeca worden 
immers veelal strafrechtelijk of admi
nistratief opgelost" zegt Niewold, die 
daarmee verwijst naar o.a. de werk
zaamheden van de milieu-inspectie (zie 
ook WIJ, 8 oktober jl.). Hij voegt er nog 
aan toe dat geluidshinder 'ontzettend 
moeilijk' vast te stellen is. 

FOUT OF NIET? 
Vooraleer gerechtelijke stappen te on
dernemen is het erg belangrijk te weten 
of er al dan niet een fout is gemaakt. Een 
nieuwe onderneming die hinder ver
oorzaakt en niet met de wetten in orde 
is, maakt bv. een fout. De schade die 
daaruit voortvloeit, moet worden ver
goed. Dit is een burgerrechtelijke aan
gelegenheid. Wie, bij pohtie of rijks
wacht, een klacht neerlegt tegen ge
luidsoverlast, komt automatisch terecht 
in het strafrecht. In dat geval kan je je 
burgerlijke partij stellen en een scha
devergoeding eisen. 

V orige week zagen we dat de milieu-inspectie 

kan optreden tegen geluidsoverlast. Ook het 

vredegerecht kan, middels bemiddeling, een 

oplossing bieden. WIJ sprak met Walter Niewold, 

vrederechter van het Eerste Kanton in Hasselt en 

ondervoorzitter van het Nationaal Verbond van 

Vrede- en Politierechters (NWP). 
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„Indien men voor klachten rond ge
luidshinder naar het Vredegerecht stapt 
is het meestal geen eenvoudige zaak. 
Men heeft dan dikwijls geen fout kun
nen aantonen. In zo'n gevallen baseren 
wij ons dan op art. 544 van het Bur
gerlijk Wetboek, in de volksmond beter 
gekend als de 'abnormale burenhinder'. 
'Eigendom is het recht om op de meest 
volstrekte wijze van een zaak het genot 

voegend dat het 'bovenmatige' natuur
lijk voor interpretatie vatbaar is. Het is 
aan de vrederechter - die zich in de 
plaats stelt van de gemiddelde, redelijke 
burger - om een oordeel te vellen. 
Daarbij houdt hij rekening met de plaat
selijke situatie. Een luidruchtige haan is 
immers gemakkelijker aanvaardbaar op 
het platteland dan op de binnenkeer 
van een stadswoning ... En: de om-

Op zoek naar 
evenwicht 

te hebben en daarover te beschikken 
(...)' luidt het. Het feit dat jij evenwel 
op de meest volstrekte wijze beschikt 
over je woning, kan voor je buur tot 
gevolg hebben dat hij dat niet meer kan. 
De rechtspraak aanvaardt dan ook dat 
er een evenwicht moet zijn. Is dat ver
stoord, dan kan men zich tot ons richten 
met een klacht van bovenmatige bu
renhinder." zegt Niewold, daaraan toe-

standigheden van een soortgelijke zaak 
zijn meestal grijs, zelden zwart of wit, 
Zeer vaak wordt een oordeel over 'ab
normale burenhinder' voorafgegaan 
dpar een plaatsbezoek. En dan is het 
stil, natuurlijk ... „Het grote probleem 
met geluidshinder is inderdaad de be
wijslast. Slechts door het ingrijpen van 
de wetgever kan daaraan iets veranderd 
worden. Je kan de reglementering der

mate verfijnen dat een interpretatie van 
onzentwege niet meer nodig is. Het 
vergunningenbeleid gaat overigens al in 
die richting." 
Niewold geeft nog deze raad mee: ie
dere procedure houdt een risico in. Al te 
kleinzerige mensen kunnen m.a.w. een 
zaak die zij hebben aangespannen ook 
verliezen. Bovendien is een rechtszaak 
zelden bevorderlijk voor de burenre-
laties. Zoals bij het maken van over
matig lawaai geldt ook hier: bezint eer 
gij begint. Een degelijk juridisch advies, 
bv. bij een advocaat, kan echt geen 
kwaad. 

(gv) 

Het grote 
probleem met 
geluidshinder 
is het 
verzamelen 
van de 
bewijslast. 

Lawaai hoort bU het samenleven 
Bij klachten over lawaaihinder zijn politie en 
rijkswacht vaak de eerste 'derden' die met 
het probleem geconfronteerd worden, WIJ 
sprak daarover met Frank Mulleners en Dirk 
Claes, hoofdcommissaris van respectievelijk 
de politiekorpsen van Genk en Bilzen, 
Uit het jaarverslag van de Cenkse politie bleek 
dat het aantal klachten over nachtlawaai 
toeneemt. „Wat niet wil zeggen dat ook 
iawaal toeneemt" zegt Mulleners, „Wij mer
ken overigens ook een toename van het 
aantal burenruzies." Het aantal 'samen-le-
vlngsproblemen' op zich neemt toe, ook In 
Bilzen. „Niet zozeer het gedragen, maar het 
verdragen Is veranderd," pikt Claes daarop In, 
„Mensen overleggen niet meer, maar scha
kelen onmiddellijk de ordediensten In," 

LIEVER GEEN PV 

Om dan aan de telefoon te horen 'Denkt u 
dat wij niks beters te doen hebben?' Het 
imago van de diensten is dermate gehavend 
dat de Bond Beter Leefmilieu dit in haar 
brochure zet, Wanneer de politie maar matig 
reageert op een klacht, dien dan opnieuw 
een klacht In PIJ de rijkswacht Het om
gekeerde geldt natuurlijk ook „Dat is een 
zeer negatieve benadering" klinkt het In 
koor, „Onze filosofie is dat wij bij ledere 
oproep ter plaatse gaan. Het is natuurlijk wel 
zo dat wij niet altijd een PV opstellen Omdat 
de hinder voorbij is, omdat men ons heeft 
zien aankomen, omdat wij een compromis 
bereiken,,,," zegt Claes ,,lndlenje niets kan 
vaststellen Is de oproeper natuurlijk onte
vreden, maar wij kunnen ons ook maar aan 
de wet houden " 
,,Wat niet betekent" volgt Mulleners „dat 

ieder korps dezelfde methode erop nahoudt. 
Soms geeft men de oproepen, door bv, een 
gebrek aan manschappen, op een bepaald 
ogenblik geen prioriteit. Voor geluidshinder 
Is dat nefast: je moet haast onmiddellijk ter 
plaatse gaan of de kans op vaststelling ver
mindert. Een moord Is meestal eenvoudiger: 
een relatief kort onderzoek en de dader 
wordt gearresteerd. Zaak gesloten," 
„Het gemakkelijkste om je als politie van een 
zaak af te maken is te zeggen: Mijnheer daar 
stellen wiJ een PV voor opl Maar ons werk 
bestaat ook niet uitsluitend uit het maken 
van PV's," legt Claes uit, „In de meeste 
gevallen is dat zelfs contraproductief. Ons 
doel is het leefbaar houden van de maat
schappij en dat doe je niet met duizend PV's, 
integendeel: je verhardt de situatie," 
in de praktijk blijkt dat de meeste geluids
klachten handelen over toevallige evene
menten en niet over structurele hinder. Maar 
ook wie regelmatig last heeft, Is niet direct 
gebaat met een PV, Zelfs al wordt het uit de 
duizenden anderen geplukt en komt het tot 
een boete: stiller wordt het meestal niet, 
„We trachten liever tot duurzame oplos
singen - zoals isolatie - te komen," ver
duidelijkt Claes, 

MAAK JE BEKEND 
De leden van het Comité Lawaai zuilen het 
niet graag horen: maar als wat voor Genk en 
Bilzen geldt, representatief is voor heel 
Vlaanderen bevinden ze zich In een uit
zonderlijke situatie. Het aantal gevallen van 
voortdurende hinder - vaak gepaard met 
vandalisme - Is daar erg klein. Het totaal 
aantal klachten over lawaai overstijgt op het 

totaal van de tussenkomsten de twee pro
cent overigens niet. Het zal het Comité dus 
nog wat werk kosten om de overheid en de 
politici wakker te houden. Dat zou dan weer 
geen slechte zaak zijn want de wetgeving 
blijkt op het terrein zeer moeilijk juridisch en 
technisch juist toe te passen, ,,De speci
alisatie Is té groot" luidt het. Bovendien 
zouden de vakmensen dag en nacht be
schikbaar moeten zijn en ook dat is - ge
koppeld aan het relatief kleine aantal klach
ten - niet vanzelfsprekend. Nu tellen beide 
korpsen één iemand met een basisopleiding 
'Geluid' in hun rangen. 
Het laatste woord is voor de Genkse com
missaris: „Ik vind niet dat we de structurele 
gevallen op de koop toe moeten nemen. 
Maar het zijn wel uitzonderingen die door de 
media tot norm worden verheven. Vergelijk 
het met het dalend aantal Inbraken: de 
gedupeerde kan dat moeilijk voor waar aan
nemen. Dan klinkt het dat de politie haar 
werk niet doet, dat de wetgeving slecht is,,,, 
Wij mogen ook vaak niet zeggen wie ge
klaagd heeft. Dat Is verkeerd, ik vind datje ais 
burger voor Je zaak moet uitkomen. Nie
mand kan het Je kwalijk nemen wanneerje op 
een beleefde manier gaat klagen over hin
der. Als de andere partij daar niet op re
ageert, moetje Inderdaad verder gaan. An
derzijds moetje soms ook wat meer begrip 
tonen: bij wijkfeesten, waarvan men je 
meestal vooraf verwittigt, heb je ook men
sen die klagen Maar je kan toch ook niet elk 
sociaal leven doden. Lawaaihinder hoort bij 
het samenleven." 

(gv) 
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