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Op initiatief van Vlaams minister
van Begroting Wivina Demeester
(CVP) werd verleden weekeinde
een colloquium over fiscale autonomie
georganiseerd (zie ook blz. 3). Demeester wou
daarmee de eisen voor fiscale autonomie
wetenschappelijk onderbouwen, wat een
positieve evolutie is. Uiteraard diende het
colloquium ook om de violen binnen de CVP
gelijk te stemmen.
Toch twijfelt deze partij tussen een
maximale en minimale formule. Haar keuze is
afhankelijk van het feit of men vandaag deel
uitmaakt van de federale, dan wel de Vlaamse
regering. Overigens wil de CVP niet al te veel
afstand nemen van de Vlaamse socialisten. In
de commissie Staatshervorming is immers
gebleken dat de krachdijnen inzake fiscale
autonomie berusten op een CVP-SPcompromis, waarmee, zo wordt verteld, de
'hoogste regionen' van beide partijen
instemmen.
Vandaar dat federaal minister van
Begroting Herman Van Rompuy (CVP), dé
kompaan van de premier, tot
'voorzichtigheid'opriep. Zoals de commissie
Staatshervorming voorziet, acht ook Van
Rompuy het noodzakelijk de gewesten
exclusief bevoegd te maken voor alle aspecten
van de gewestbelastingen. Maar, voor Van
Rompuy kunnen de deelstaten niet bevoegd
worden voor de personenbelasting, al zouden
ze op dat vlak wel kortingen mogen toestaan.

et is 50 jaar geleden dat de algemene
VN-vergaderIng de Universele VerH
klaring voor de Rechten van de Mens
heeft aangenonnen. Deze verjaardag
wordt wereldwijd herdacht, vooral door
ons, de bevoorrechten. Maar niet overal
heerst tevredenheid want niet overal
hebben mensen rechten. Wie de aanvaarde (basis-Jtekst op de gebeurtenissen van de voorbije halve eeuw toepast,
voelt onmiddellijl< waar het schort.
Iedereen heeft recht op leven, op
vrijheid van geweten, van godsdienst, van meningsuiting, van
vereniging en vergadehng. iedereen heeft recht op rechtvaardig
recht. Wie deze samenvatting
leest, vraagt zich af waarom wij
ons druk maken over zoveel vanzelfsprekendheid. Maar de realiteit pakt
anders uit. De lezer make de oefening
met de gebeurtenissen die zich gedurende de jongste 50 jaar binnen de grenzen van dit land hebben afgespeeld. Een
doorsnee geschiedenisboek volstaat om
vele vingers op vele wonden te leggen. Te
beginnen met hetjaarl948zelf, dnejaar
na het beëindigen van de bezetting, werden in dit land honderden mensen van
hun rechten beroofd Uit de recent heruitgezonden programma's van Maurice
De Wilde over die donkere tijd is nog maar
eens gebleken hoe onzorgvuldig er met

50

- 35 Fr.

WEEKBLAD

De onenigheid daarover binnen de CVP kwam
reeds tot uiting in de nota van de commissie
Staatshervorming, waarin vermeld staat dat de
personenbelasting 'volledig' of 'gedeeltelijk'
gedefederaliseerd kan worden. Vlaams minister
van Begroting Demeester pleit in tegenstelling
tot Van Rompuy voor een volledige
overheveling van de personenbelasting en komt
op advies van wetenschappers tot de
vaststelling dat daarover een vorm van
'samenwerkingsfederalisme' kan gelden om
overdreven concurrentie tussen de deelstaten te
vermijden.
Opvallend is dat zowel ministerpresident Luc Van den Brande als Demeester de
eis voor fiscale autonomie aan het confederale
model koppelen. De nota-Brussel van de
commissie Staatshervorming, een
weerspiegeling van een CVP-VU-compromis, is
ook gebaseerd op het confederale principe. De
beide CVP'ers menen voortaan dat de
personenbelasting een
gemeenschapsbevoegdheid moet worden
waarbij de Brusselaars kunnen kiezen voor een
Vlaams of Frans fiscaal stelsel. In feite zou ook
moeten onderzocht worden of de
vennootschapsbelasting tot de bevoegdheid van
de gemeenschappen kan behoren. Zoals
minister van State Hugo Schiltz het tijdens het
colloquium treffend zei wordt het tijd om
daarover „duidelijke politieke keuzen" te
maken.

mensen werd omgesprongen. En was het
niet Frans Van der Eist die herhaaldelijk op
basis van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens repressietoestanden heeft aangeklaagd'
Dit kunnen oude koeien lijken, maar wie
of wat zal mensen weerhouden om opnieuw de fundamentele rechtsbeginselen te overtreden wanneer de gelegenheid zich voordoet? Er liggen vele voor-

Rechten
en krommen
beelden te rapen die de afstand tussen
wet en werkelijkheid aantonen Werd ons
met geleerd dat de grondwet van het
jonge België als de meest liberale, de
meest vooruitstrevende van Europa
doorging? Dat zal wel waar geweest zijn,
maar hoeveel burgers konden en mochten In 1831 een stem uitbrengen? 1,1%
van de totale bevolking i Daar is vanzelfsprekend verandehng in gekomen,
maar het toont aan dat het hebben van
grond- en andere wetten - hoe vooruitstrevend ook - nog geen waarborg is
voor een rechtvaardige bestuurswijze of
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Inburgeren.
Brussel te koop.
12

Voorlezen

Media en natievorming.
Beschut wonen

een vorm van representatieve democratie.
Het aanvaarden in 1948 van de universele
Verklaring was voor vele regimes helemaal geen reden om op te houden
mensen te kleineren, te verjagen, van
hun cultuur te beroven, te doden Het
geschiedenisboek (alweer) leert dat ZuidAfrika dat jaar ,,een vorm van gelegaliseerd racisme" heeft ingevoerd, en dat
door de opnchting van de staat Israël
700 000 Palestljnen op de vlucht sloegen
en een armtierig leven in kampen begonnen. Tot welke catastrofale toestanden het miskennen van mensenrechten
leiden, kan de goegemeente elke dag in
het TV-nieuws met eigen ogen zien.
Door deze bestendige confrontatie bestaat de kans dat cynisme ons overmant
en wij alles aan ons voorbij laten gaan. Dit
geldt niet alleen de problemen die zich
ver van huis afspelen, maar ook voor deze
binnen de eigen leefwereld. Hoe velen
hebben reeds in machteloosheid afgehaakt omdat zij niet kunnen leven met
onrecht? Het gebrek aan een rechtvaardig recht Is een zeer dat mensen klein kan
krijgen, de willekeur van een bepaalde
ambtenarij is een recht van de sterkste,
het zgn. verworven recht dreigt op den
duur een onrecht te worden, enz ..
Tegenover het cynisme staat de Universele Verklaring als leidraad voor wie de
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praktijk van elke dag wil overleven. Wie de
vrijheid van geweten, van meningsuiting,
van vereniging en vergadering wil toepassen kan daar in eigen gemeenschap
mee beginnen. Meningen die afwijken
van deze die gangbaar zijn en door iedereen worden gedeeld, kunnen een bedreiging lijken, maar moeten eerst op hun
waarde worden getoetst. Een mening die
mensonwaardig is, valt vlug door de
mand en kan trouwens door elke bevoegde gerechtelijke instantie be- en veroordeeld worden. Partijen die hun reputatie bouwen op de minderwaardigheid van andere volkeren of culturen
kunnen tijdelijk van proteststemmen genieten, maar bedriegen de publieke opinie en straffen uiteindelijk zichzelf.
Als de Universele Verklaring (aangevuld
met het Europees Verdrag van de Mens)
aanvaard en toegepast wordt, zou de
discussie over wat racisme al dan met is,
erzoveel eenvoudiger kunnen uitzien. De
lezer weet dat extreme partijen, van
welke aard ook, ontstaan uit een gebrek
aan beleid en dat ze doorgroeien tot
zolang het falen van dat beleid duurt. Het
is aan de partijen die zeggen de democratie te dienen, extreme partijen uit
te schakelen. Door een goed beleid, door
recht te maken wat krom is.
Niaurlts van Liedekerke

02/289.27.27
Enkele weken geleden stond hierboven het
telefoonnummer van premier Jean-Luc 'Zet het niet in de gazet, maar bel mij'Dehaene. Vandaag is het dat van het
College van de federale ombudsmannen.
Beide heren stelden vorige week voor de
eerste keer hun jaarrapport voor aan de
kamercommissie Verzoekschriften. Het duo
heeft in deze nog heel wat te leren van zijn

Vlaamse collega. Ofschoon nog weinig
bekend krijgt de ombudsman voor de
federale materies al veel klachten rond
Vreemdelingenzaken. Ook de
administraties Pensioenen en Financiën
zullen nog moeten wennen aan de
spreekwoordelijke luizen in hun pels.
Schriftelijk zijn ze te bereiken in de
Hertogstraat 43 te 1000 Brussel.
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België kent met de gewelddadige dood van Patricl< Mombaerts in
Schaarbeek een eerste publiek geval
van zinloos geweld.

illegaal gebouwde villa's in
IWeise en iviorktioven zijn n-iet de grond
gelijk gemaakt.

Volgens 'een goed ingelichte
bron' van P-Magazine zou prins Laurent
een tijdlang telefoonterreur - 'stalking' - hebben gezaaid in huize Wendy
van Wanten.

De broer van premier Dehaene
werkt als lobbyman - 'tussenpersoon'
- voor onder meer De Lijn en de NMBS.
Voor een dienst aan de casino's vroeg
hij 45 miljoen. Het bleef bij een voorstel. Verder geen commentaar.

Op kerst- en nieuwjaarsdag zou
de trein wel eens gratis kunnen zijn,
ter compensatie voor het leed van het
afgelopen jaar. Een tip- neem alvast op
kerstdag de trein naar uw nieuwjaarsbestemming!

Mark Grammens kreeg voor
zijn Journaal de André Demedtsprijs
van de Marnixring. Manu Ruys was
feestredenaar van dienst.

En wat verdiende de cnsismanager bij de toenmalige RMT? Zo'n
70.000 fr per dag Het was weer een
fijn blunderboek van het Rekenhof'

VERBORGEN
TRANSFERS
Verleden weekeinde, tijdens het colloquium over fiscale autonomie, werden
cijfers vrijgegeven over de solidanteitmechanismen, ook wel transfers genoemd.
Naast de 'officiële' transfers, zo blijkt, zijn
er ook 'verborgen' transfers.
Tot deze vaststelling komt VU-kamerlid
Fons Borgtnon, nadat hij federaal minister
van Wetenschapsbeleid Yvan Ybeffzan de
tand voelde. Zo blijkt dat de federale
regering een slordige 210 miljard fr. doorsluist naar de Sttchttng Btermans-Lapótre.
Deze stichting ziet er op toe dat via het
Huts van de Belgische Studenten onderdak
wordt verschaft aan Belgische en Luxemburgse studenten die aan de Ctté International Universitaire de Paris (CIUP)
studeren.
Bij de staatshervorming van 1998 bleef het
Huis van de Belgische Studenten een federale materie. Nochtans zijn de gemeenschappen grotendeels bevoegd voor onderwijs en wetenschapsbeleid. Jaarlijks
schenkt de federale overheid ongeveer 5
miljoen fr. aan de Stichting BiermansLapótre, smds 1987 ontving zij met minder dan 46,1 miljoen fr. bovendien zal de
federale overheid nog eens 210 miljoen fr.
ophoesten voor de nodige herstelling- en
veiligheidswerken.

Pinochet
heiliger dan
de paus?

Tot slot: Lui, Plop, Klus en
Kwebbel krijgen binnenkort het gezelschap van Pif en Paf. Piopperdeplopl
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Nadia Mombaerts, weduwe van de in Schaarbeek
door een 13-jange Marokkaanse jongen doodgeslagen man, in De Standaard van donderdag 5 december 1998

meer dan 70% door Vlaamse belastingen
gevuld - op de valreep aangewend -om 110
miljoen fr. te 'schenken' voor een materie
die in de nabije toekomst naar de gemeenschappen zal gaan."

FEDERALE LOYAUTEIT
De Franstalige meerderheidspartijen blijven aansturen op een versoepeling van het
reclameverbod voor tabak. Op 1 januari
'99 wordt de wet normaliter van kracht.
Wallonië vreest voor het voortbestaan van
het autocircuit van Francorchamps.
Daarom wordt naar uitwegen gezocht om
de antitabakswet te versoepelen. Een dreiging op federaal vlak, het proberen overhalen van de SP, noch het door Jean-Marie
Happart (PS) ingediende wetsvoorstel in
de Senaat zullen veel zoden aan de dijk
brengen. De Nederlandstalige partijen blijven de antitabakswet van Louis Vanvelthoven (SP) steunen.
De Franstalige meerderheidspartijen probeerden dan maar om de 'eigen' instellingen aan te wenden. Ze kondigden aan in
het Waals parlement een decreet te laten
goedkeuren dat het Waals gewest in staat
stelt zelf uitzonderingen toe te laten. Het
voorstel van decreet wordt deze week in
'Namen' besproken.

Of het goedgekeurd zal worden, is zeer de
vraag. De Franstaligen hebben schrik van
Fons Borginon: „Tijdens het academiejaar de eigen schaduw. Juridisch en politiek
1997/'98 maakten 51% Franstalige stu- gaan ze met deze stap een betwistbare toer
denten en 49% Nederlandstalige studenten op. Voor dergelijke materies is het Waals
gewest met bevoegd. Overigens zou het
gebruik van de diensten van de stichting
Btermans-Lapótre. Door nog eens 210 mil- voornemen tot politieke heibel kunnen
leiden, want de Vlaamse partijen zullen
joen fr. uit de federale schatkist te halen,
dragen de Vlamingen proportioneel meer protest aantekenen en de federale loybij tot een dienst waarvan de Franstalige auteit, waarvan de Franstaligen beweren
gemeenschap de grootste afnemer is. Ove- vurige aanhangers te zijn, zou op de helling
rigens wordt de federale schatkist - voor komen te staan.

Het bloedonderzoek op de aanwezigheid van AIDS zou niet 100% Juist
zijn.

Een 50-tal windmolens op
goed 10 km. van de Vlaamse kust zal
vanaf 2000 in electriciteit voorzien.

,,Niet dat ze allemaal zo zijn, maar nu begin je toch
een beetje aan wraak te denken "
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1 op 5 bejaarden ondergaat
regelmatig een of andere vorm van
geweld.

Dankzij de vzw Moeders voor
Moeders kreeg een 1000-tal minderbegoede kinderen toch een geschenk
van de Sint.

Begrijpelijk

ANDERE UITWEGEN
Om dit te voorkomen zoeken de Franstaligen andere uitwegen. PS en PSC denken aan verscheidene scenario's. Zo brak
PSC-voorzitter Philippe Maystadt andermaal een lans voor de versoepeling van het
reclameverbod. Voor de 24 uur van Francorchamps vraagt Maystadt dat er een
overgangsperiode tot 2002 komt. De PSCvoorzitter hoopt dat daarover een compromis in de federale regering mogelijk is.
PS-voorzitter Philippe Busquin treedt hem
bij. HIJ begrijpt de onverzettehjkheid van
de Vlaamse partijen met, zegt geen moeite
te hebben met de geest van de wet, maar
vraagt met heiliger te zijn dan de Europese
instellingen. Voor manifestaties met internationale uitstraling laat een Europese
richtlijn inderdaad een overgangsperiode
tot 2006 toe.

FONDS
De Vlaamse partijen zijn op de hoogte van
de Europese nchdijn, maar laten zich
daardoor met beïnvloeden. Het kan immers geen kwaad het goede voorbeeld te
tonen. De voorzitters van de Franstalige
meerderheidspartijen beseffen dat de
Vlaamse partijen niet overstag willen gaan.
Of toch.
Waarom, zo vraagt Maystadt zich af, kan
er geen fonds in het leven worden geroepen dat gefinancierd wordt met een
lichte verhoging van de accijns op tabak?
Op die manier zouden initiatieven gesteund worden die door het reclameverbod getroffen worden en hoeft er bovendien niets aan de wet op het reclameverbond verandert te worden.
In feite diende SP-senator Francy van der
Wildt reeds een wetsvoorstel in tot de
oprichting van een dergelijk fonds. Al had
de senator daarmee andere doelstellingen
voor ogen dan de Franstalige partijvoorzitters. Voor van der Wildt moeten de
middelen van het fonds aangewend worden voor preventieacties tegen tabaksgebruik tijdens culturele en sportieve manifestaties.. Overigens werd het wetsvoorstel niet eens in de Senaat besproken,
want preventiebeleid is een gemeenschapsmaterie...
Hoe dan ook, SP-kamerhd Vanvelthoven
lijkt deze keer wel gewonnen te zijn voor
het openen van een 'achterpoortje'. ,y4/s er
nu een akkoord kan komen waarbij zowel
de Frame als Vlaamse gemeenschap een
dergelijk fonds oprichten én de federale
overheid via een accijnsverhoging voor de
nodige financiering zorgt, dan kan ik dat
alleen maar toejuichen."

PRL-FDF-MCC
Misschien kan één of andere Franstalige
liberaal, zoals tijdens de bespreking over
het EU-stemrecht en de antiracismewet,
zich aandienen om de rooms-rode re-

waarde Heer
Hoofdredacteur.
Het dient gezegd, vriend De Liedekerken, dat er vorige week
weer eens wat in uw blaadje stond. Gij hebt er zelfs in bestaan om
Simon Carmiggelt op één en dezelfde bladzijde te doen verbroederen met Cyriel Verschaeve, een daad van wederzijdse
naastenliefde die zelfs Lode Wils versteld moet doen staan'
Maar eigenlijk moet ik u deze week berichten over een droevig
feit. Na in uw blad gelezen te hebben dat ze in Nederland - waar
ze toch altijd wat vooruit zijn - Zwarte Piet willen afschaffen, ben
ik naar de Bruine Maesen gestapt om hem te excommuniceren

van het grote kinderfeest. „Tenzij gij. Bruine Maesen, morgen
geel wordt, is uw aanwezigheid als knecht van Sinterklaas met
meer gewenst. Gij zijt een aanfluiting voor al wie zelf bruin of
zwart IS en zulk volk willen wij m 'De Meter' met meer
binnenlaten."
Hoeft het gezegd, vriend schrijvelaar van het achtste knoopsgat,
dat hl) zwaar aangeslagen was (zoals ook ik nadat hij mij uit zijn
woning ontzet had) ? „Geeraerts" nep hij mij nog na „daar gaat ge
spijt van krijgen!" Ik heb, man van de pen, moeten ervaren dat hij
met alleen onzin verkoopt.
Nadat onzen Adam naar goede jaarlijkse gewoonte een wortel
voor het paard en een fles jenever voor Zwarte Piet aan de schouw
had gezongen, gingen Ludwina en ik ter bedstee. Groot was onze
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gering te depanneren. Met een verbazingwekkende 'souplesse' en een onuitputtelijke vindingrijkheid slaagt de PRL er
in om zowel een regerings- als een oppositiepartij te zijn. Dat zal de partij geen
windeieren opleveren. Het toont bovendien de zwakte van de rooms-rode regering aan. Een heruitgave van deze regering komt bovendien zwaar op de helling te staan
Na FDF, zal nu ook de vernieuwingsbeweging van ex-PSC-voorzitter Gérard
Deprez, de MCC of de Mouvement des
Cttoyens pour Ie Changement, een kartel
met PRL vormen. De bedoeling van de
PRL-FDF-MCC-federatie ligt voor de
hand. Er wordt op machtsuitoefening in
het Waalse regering, de Brusselse regering,
de Franse gemeenschapsregering, de regering van Duitstalig België en de federale
regering gemikt.
De PRL-FDF-MCC zal met één lijst aan de
verkiezingen van 13 juni 1999 deelnemen.
BIJ eventuele regeringsonderhandelmgen
zal met één stem gesproken worden. In het
parlement treedt de federatie als één groep
aan. De verschillende partners kunnen
slechts op deze domeinen waar nog geen
gemeenschappelijk standpunt is ingenomen, initiatieven nemen. Over ethische
kwesties mogen de parlementsleden van
de federatie zich vrij uitspreken. Elke
partner beschikt bovendien over een voorzitter, Louis Michel voor PRL, Olivier
Maingain voor FDF en gewezen PSCkamerlid Nathalie de T'Serclaes voor de
MCC.

PASMUNT
Neemt de PRL-FDF-MCC-federatie aan
de nakende onderhandelingen over een
verdere staatshervorming deel, dan zal het
dossier-Brussel en de randgemeenten als
pasmunt dienen voor de defederalisering
van bijkomende bevoegdheden en de in
voering van fiscale autonomie.
Daarover liet de federatie tijdens de persvoorstelling weinig twijfel bestaan. Voor
de federatie is en blijft het territorialiteitsprincipe geen vaststaand gegeven. Er
wordt zonder meer aangestuurd op één
grote Franstalige ruimte waartoe Brussel,
Wallonië, Voeren én de penphene Bruxelloise horen. Deze 'levensdroom' berust op
een Franstalig superioriteitsgevoel en is
beïnvloed door de visie van het FDF, die
zoals wetenschappelijk onderzoek heeft
uitgewezen, gekenmerkt wordt door een
ontstellend misprijzen voor de vermeende
'minderwaardige' Nederlandse cultuur.

FLAMINGANT
Er blijven strijdbare flaminganten bestaan
die, indien nodig, op de barrikaden klimmen, zoniet zich tot de politieke instellingen wenden. Sinds het Vlaams parlement onlangs het recht op verzoekschrift

aan het recht gehoord te worden heeft
gekoppeld, is Jef van den Brande, geen
familie van, de eerste Vlaamse burger die
daarvan gebruik maakte.
De zeventiger stoort zich sinds jaren aan
het feit dat de radionieuwslezers van de
openbare omroep op 11 juli hun 'bulletin'
met openen met de aankondiging van de
Vlaamse feestdag. Uit protest belde Van
den Brande herhaaldelijk en schreef hij
talrijke brieven naar al wie ter zake verantwoordelijkheid draagt. Verleden week
dinsdag maakte hi) in comrmssie voor
Mediabeleid van het Vlaams parlement zijn
klacht kenbaar. De bescheiden, maar kordate man dankte de politici dat ze naar
hem wilden luisteren. De bedaarde, afwachtende politici antwoordden dat ze
klacht zouden onderzoeken.

verrassing toen wij zagen dat dit jaar alleen de jenever leeg was en
de wortel was blijven liggen. In de schouw hoorden wij vaag
geritsel en omdat ik dacht dat het de duiven van de Rooie Rutten
weer waren heb ik de haard aangestoken. Op dat eigenste
moment liet de Bruine Maesen, vastgeklemd m mijn schouw, de
jenever vallen. Vriend De Liedekerken met alleen de koekoek
was aan het dampen De Bruine Maesen werd teruggevonden in
het karrewiel van 'De Meter' Ik kan - met spijt in het hart inmiddels op zoek naar een nieuwe schouw.
Uw verbrande.
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De Gele Geeraerts
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PRL-FDF Wil
niet weten
van meer
fiscaie
autonomie.

n absolute cijfers blijft de solidariteit van Vlaanderen met
Wallonië toenemen. Opmerkelijk is wel dat door de
vergrijzing van Vlaanderen de inkomensparadox tussen
Vlaanderen en Wallonië is verdwenen. Er is een nieuwe
inkomensparadox ontstaan: tussen Vlaanderen en Brussel.

I

fers kunnen meerdere lessen getrokken
worden Eerst en vooral wordt hoe langer
hoe duidelijker dat wegens de vergrijzing
in Vlaanderen de defederalisering van de
gezondheidszorgen een absolute noodzaak IS Zoniet zou er in de toekomst wel
eens sprake kunnen zijn van 'omgekeerde' transfers Daarop moeten de Vlamingen met wachten, maar horen ze zelf
het heft in handen nemen, zodat Vlaanderen een aangepast beleid kan voeren
Opdat de sociaal-economische ongelijkheid tussen Vlaanderen en Wallonië met
verder zou worden opgedreven en aldus
op korte termijn migraties worden vermeden houdt men vooralsnog de inkomensvervangende uitgaven en dus de
Op initiatief van Vlaams minister van Betransfers van Vlaanderen naar Wallonië
pensioenen en invaliditeitsverzekenng
groting Wivina DemeesteriCVP) werd ver- Belangrijk is dat de 'inkomensparadox'
best federaal De Franstaligen zullen dan
leden weekeinde een colloquium over
tussen Vlaanderen en Wallonië sinds de
wel moeten aanvaarden dat deze secfiscale autonomie georganiseerd Naar
tweede helft van de jaren '80 verdwenen
toren zo snel mogelijk op alternatieve
aanleiding daarvan werden nieuwe cijfers
IS Voordien leidde de solidariteit er toe
wijze worden gefinancierd
over de solidariteitsmechanismen vrijgedat het beschikbare inkomen van de VlaEen tweede met onbelangrijke vaststelling
geven Sinds begin jaren '90 waren daarmingen lager kwam te liggen dan deze van IS dat de solidariteit vanuit Vlaanderen met
over geen cijfers voorhanden Het feit dat
de Walen Vandaag brengt de solidariteit
enkel Wallonië, maar vooral Brussel ten
de KBC (Kredietbank-Cera) de draad terug van de rijkere Vlaming met de armere Waal goede komt Dat leidt alvast tot een eeropnam, is zonder meer een belangwekmet langer bij tot het rijker worden van de
ste breuk in het Brussels-Waals front Deze
kend signaal Temeer, omdat er belangWaal in vergelijking met de Vlaming Dat
situatie IS bovendien met langer houdbaar
rijke verschuivingen in de transfers opheeft vooral te maken met de vergrijzing
mdien de Franstaligen een tweeledig
treden Niet dat Vlaanderen in vergelijking
in Vlaanderen Daardoor doet de Vlaamse
Brussel blijven weigeren Op deze termet 1990 minder solidair zou zijn Wel
bevolking meer dan vroeger een beroep
reinen, zoals het ondenA/ijs waar conintegendeel in absolute cijfers dit is het
op de ziekte- invaliditeit- en pensioencurrerende instellingen, Vlaamse en
werkelijke bedrag, ontvangt Wallonië aluitgaven Dat geldt tevens voor de BrusFranstalige scholen, mogelijk zijn, neemt
maar meer geld van Vlaanderen 153 milselaars Al kan de situatie in Brussel geens- de tweeledigheid van Brussel toe Dat
jard fr in1996 tegenoven 27 miljard fr in
zins vergeleken worden met deze in Vlaan- proces moet verder gezet worden Dat
1990 In relatieve cijfers blijft de solideren Brussel kampt met zware sociaalbetekent dat de Vlamingen in Brussel over
dariteit met Wallonië ongeveer stabiel
economische problemen, er is bovendien
een eigen gezondheidsstelsel moeten beDat betekent dat in 1990 de solidarisprake van een grote inkomensongelijkschikken Op die manier kunnen de Brusteitsstromen vanuit Vlaanderen overeen
heid bij de Brusselse bevolking wat een
selaars kiezen voor een Vlaams of Franskwamen met een waarde gelijk aan 6,7%
bevestiging is van de toenemende hoofd- talige stelsel Dezelfde logica dnngt zich
van alle Waalse inkomens of van het
stedelijke kloof tussen arm en rijk In
ook op t a V de personenbelasting En dat
Waalse Bruto Binnenlands Product (BBP) vergelijking met Vlaanderen is de Brushoeft met gepaard te gaan met de inIn 1996 kwam de solidariteit in relatieve
selse bevolking ouder, er is de hoge werkvoenng van de sub-nationaliteit Bruscijfers overeen met een waarde van 0,2 % loosheid en de lage werkloosheidsgraad
selaars blijven hoofdstedelingen, vandaag
van het Waalse BBP Dit betekent met veel
Een en ander heeft geleid tot een nieuwe
en morgen
anders dan dat de Waalse inkomens oninkomensparadox, deze keer tussen
geveer even snel zijn gestegen dan de
Vlaanderen en Brussel Uit de nieuwe cij(evdc)

Nieuwe cijfers
over solidariteit
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stof tot spreken
Het moet ook u al zijn opgevallen dat steeds
meer 'Belgische' organisaties het Engels
hanteren om de twee- of drietaligheid te
omzeilen. De voetbalbond is daarin een
voorloper. Zo heeft de gemiddelde supporter
sinds dit seizoen een 'Security Card' met de
vermeldingen 'Football Fan Card' en 'New
Supporters Club'. VU-voorzitter Patrick
^

Vankrunkelsven viel het dan weer op dat de
KBVB het op de persconferentie voor het EK
2000 nodig vond om Brussel eentalig te

WETSTRAAT

vermelden als 'Bruxelles'. „De indruk wordt
gewekt als zou Brussel eentalig Frans zijn.
Naar de buitenwereld toe is dit een totaal
verkeerd signaal. (...) De Franstalige
vermelding is dan ook onnodig,
onaanvaardbaar en ronduit storend."
Bondsvoorzitter Michel D'Hooghe heeft nu
laten weten voortaan het tweetalige karakter
van de hoofdstad te eerbiedigen.

^

e VU heeft bedenkingen bij liet compromis over
de financiële bestraffing van racistische
partijen. Aan de VU-kamerfractie wordt gevraagd
,,deze overwegingen mee te nemen naar het
plenaire debat over het wetsvoorstel."

D

Onderste uit kan
Vandaag, donderdag 10 december,
wordt in de plenaire vergadering van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers
over het wetsvoorstel dat extreemrechtse partijen financieel aan banden
kan leggen, gestemd. Dat zal gepaard
gaan met een plechtige herdenking van
het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens (EVRM), waarnaar het
wetsvoorstel verwijst. In de Senaat kan
het voorstel nog geëvoceerd, eventueel
lichtjes gewijzigd, maar niet meer tegengehouden worden.

MOEIZAAM
Aan de behandeling ervan in de openbare vergadering gingen maandenlange
en uiterst moeizame gesprekken in de
commissie Binnenlandse Zaken van de
Kamer vooraf. Oorspronkelijk stonden
de Franstalige en Nederlandstalige politici lijnrecht tegenover elkaar. PS-kamerlid Claude Eerdekens liet zich tot een
wankele en bedenkelijke constructie verleiden om het Blok financieel droog te
leggen. Zijn voorstel kwam er op neer
dat politieke partijen andere partijen
financieel konden bestraffen. De Raad
van State (RvS) maakte het voorstel met
de grond gelijk. De Nederlandstalige
partijen volgden het oordeel van het
rechtscollege. Andermaal dienden de
Franstalige partijen een wetsvoorstel in
dat geenszins een onafhankelijke instantie toeliet om racistische partijen financieel te kortwieken. Er werd bovendien niet in een beroepsmogelijkheid
voorzien. Van de weeromstuit konden de
Nederlanstaligen zich niet in het voorstel vinden. Ze vreesden dat uiteindelijk
het Blok als 'overwinnaar' uit de electorale bus zou komen. Ze verweten de
Franstaligen een onzindelijke drang naar
electorale profilering en een gebrek aan
inlevingsvermogen, terwijl de Vlaamse
partijen met de gebakken peren zouden
zitten.
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Er dreigde een patstelling. Tot SP-kamerlid Louis Vanvelthoven een compromis uit de hoed toverde. Niet dat
Vanvelthoven een nieuwe hoed opzette.
Hij haalde een eerder door de CVP
ingediend voorstel van onder het stof.
Eertijds deed deze partij een beroep op
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de reeds bestaande wet van 1981 ter
beteugeling van racisme en xenofobie.
Deze wet werd tot nu toe nauwelijks
toegepast wegens de loodzware procedure. Zo moet het Hof van Assisen,
bevoegd voor persdelicten, zich over
racistische geschriften en uitlatingen uitspreken. Daarom opperde eerst de CVP,
nadien Vanvelthoven om racistische
persdelicten te 'correctionaliseren' en
dus niet meer voor het Hof van Assisen
te laten verschijnen. De CVP bleef bovendien op een beroepsmogelijkheid
staan. Overigens hield het voorstel van
Vanvelthoven ook in dat een eventuele
correctionele bestraffing nadien de parlementaire Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van politieke partijen zou toelaten om de dotaties van de veroordeelde partij in te trekken.

PERS
De VU stemde in met de nieuwe piste
van Vanvelthoven. De Franstalige partijen, echter, voelden zich in de rug
geschoten. Ze wilden perse dat een parlementair orgaan het initiatief tot bestraffing van extreem-rechtse partijen
kon nemen. Daarop werden de partijbesturen en premier Dehaene ingeschakeld. Deze keer zou na klacht van
een parlementair orgaan het oordeel van
de sanctie bij het Arbitragehof en bij
twee door hem aangewezen leden liggen. Maar, ook dat bevredigde niet alle
partijen. Niet in het minst omdat de helft
van de leden van het Arbitragehof uit
voormalige parlementsleden bestaat,
waardoor het dilemma van een 'politieke veroordeling' om de hoek kwam
kijken.
Verleden week, in de nacht van dinsdag
op woensdag, ging PRL-kamerlid Didier
Reynders op zoek naar een 'kamerbrede'
meerderheid. Andermaal diende de PRL
zich als depanneur van de verdeelde
rooms-rode meerderheid aan. Reynders
slaagde erin een nieuw compromis voor
te leggen. Na klacht van Kamer en
Senaat zou de Raad van State (RvS)
binnen de twee maand een gemotiveerd
advies uitbrengen. Het voorstel komt er
op neer dat de RvS over een eventuele

Aan de vu-kamerleden Annemie Van de Casteele en Karel Van Hoorebeke gaf tiet
partijbestuur een boodschap mee.
bestraffing zou beslissen. Staat een partij, haar kandidaten of haar verkozenen
'duidelijk en door middel van verscheidene met elkaar overeenstemmende tekenen' vijandig tegenover het EVRM,
dan kan de overheidsdotatie van de
betrokken partij voor minstens drie
maanden en maximum een jaar worden
ingetrokken. Tegen de uitspraak, waarover het parlement wel advies aanvraagt,
maar uiteindelijk niet beslist, is beroep
mogelijk bij het Hof van Cassatie. VUfractieleider A««ewj/e Van de Casteele en
VU-kamerlid Karel Van Hoorebeke stemden met het voorstel in. „Het bleek het
onderste wat de Vlaamse partijen uit de
kan konden halen."
Overigens moet aangestipt worden dat
een werkgroep zich ook over de correctionalisering van (racistische) persdelicten zal buigen. Al zijn de Algemene
Vereniging van Beroepsjournalisten van
België (AVBB) en de Belgische vereniging
van Dagbladuitgevers (BVDU) daar niet
mee opgezet. Uitgevers en journalisten
vrezen dat een correctionalisering van
alle persdelicten de volgende stap wordt
„op een moment dat journalisten meer
dan ooit burgerrechtelijke schadeclaims
moeten trotseren." Daarom stellen de
persverenigingen voor racistische van
andere persdelicten te onderscheiden,
maar dat werd dan weer eertijds door de
RvS verworpen wegens strijdig met het
gelijkheidsbeginsel.

NIET OPTIMAAL
Hoe dan ook, het amendement van
Reynders werd door de Franstalige partijen en door SP, Agalev en de VUkamerleden goedgekeurd. De VLD verzette er zich tegen. Volgens deze partij
komt een financiële bestraffing van partijen niet de RvS maar enkel de strafrechter toe. Zo dachten ook sommige
VU-kaderleden en niet weinigen van het

VU-partijbestuur. Vandaar dat in een
persmededeling van maandag jl., ondertekend door VU-voorzitter Patrik
Vankrunkelsven, vermeld staat dat het
verleden week in de Kamercommissie
bereikte compromis voor de partij „niet
echt optimaal is. Het partijbestuur betreurt dat de consensus onder alle
Vlaamse partijen over het voorstel-Vanvelthoven onder druk van de Franstaligen
werd doorbroken." Met het huidige
amendement en meest recente voorstel,
zo wordt evenwel erkend, „oordelen de
partijen tenminste niet zelf over het al
dan niet intrekken van subsidies zoals
aanvankelijk door de Franstaligen werd
gevraagd. In die zin is het resultaat verdedigbaar. Maar de VU wil niet nalaten
de Franstaligen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Door hun stugge houding in dit dossier staan ze een sluitende
en efficiënte bestrijding van partijen die
de basiswaarden van onze democratie
ondergraven, in de weg. Zij moeten er
zich van bewust zijn dat dit soort uitwassen niet louter een Vlaams fenomeen
is, zoals ze dat maar al te graag laten
uitschijnen. Het VU-partijbestuur blijft
van mening dat het onder geen beding de
politieke partijen mogen zijn die een
oordeel uitspreken. Het feit dat de controlecommissie de enige instantie is die
een dossier naar de Raad van State kan
doorsturen, blijft betwistbaar. De VU
blijft daarom voorstander van een snelle
wijziging van art. 150 van de Grondwet
zodat persmisdrijven met racistische inslag vlotter behandeld kunnen worden.
Een strafrechterlijke veroordeling op
grond van die wet blijft de meest objectieve basis voor het intrekken van
subsidies aan racistische partijen."
De VU-kamerfractie zal zich beraden
over de tekst van het partijbestuur.

(evdc)

anneer heikele thema's als migranten- of
asielbeleid op de politieke agenda
belanden, wordt al te vaak een debat over rechten en
plichten over het hoofd gezien. Brussels VU-raadslid
Sven Gatz geeft zijn mening weer over het
inburgeringtraject.

W

4' ACTUEEL
Net voor de moeder der verkiezingen
iieeft de roomsrode meerderheid zich
laten Icenmerken door een ontstellend
gebrek aan een doordacht beleid. En dat
ten aanzien van onderwerpen die bij de
bevolking bijzonder gevoelig liggen.
Neem de versoepelde en verkorte naturalisatieprocedure.
Deze werd aan het gemeentelijk stemrecht voor Euopese ingezetenen gekoppeld. In feite hoefde het gemeentelijk
migrantenstemrecht aan het Europees
stemrecht worden gekoppeld. Dat ware
rechtvaardiger geweest.
Europeanen die hier geen belastingen
betalen, horen niet beter af te zijn dan
inwijkelingen die wel belastingen betalen,
en, het weze onderstreept, de mediterranen dragen ook bij tot de financiering
van het Sociale Zekerheidssysteem. Aangezien Vlaanderen demografisch veroudert, zullen deze bijdragen nog goed van
pas komen.

UIT SCHRIK?
De meerderheid heeft de moed niet opgebracht om het stemrecht voor Europeanen aan het stemrecht voor niet-Europeanen te koppelen, laat staan dat de
discussie in verband werd gebracht met
de nochtans hoogst noodzakelijke
Vlaamse vertegenwoordiging in Brussel
en de indijking van de verfransing in de
Rand. In de plaats daarvan en op vraag
van PRL-FDF werd wel de verkorte,
versoepelde en nagenoeg onvoorwaardelijke naturahsatieprocedure ingevoerd.
Met integratie heeft dit niets vandoen.
Met een Belgisch paspoort zijn inwijkelingen niet geïntegreerd. Daarom ook
rijst de vraag of migrantenstemrecht,
want daar komt de versoepelde en verkorte naturalisatieprocedure op neer, zo
nodig afhankelijk moet zijn van de nationaliteitsvereiste. Uit schrik voor de
publieke opinie of voor de 'dictatuur' van
opiniepeilingen, werd dit nochtans pertinent debat in de Kamer van Volksvertegenwoordigers met eens gevoerd.
Enkel VU-kamerlid Fons Borginon wees
daarop, maar de anderen hielden de
lippen op elkaar.
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Wel integendeel, het stemrecht en het
Belgisch staatsburgerschap scheppen verwachtingen bi] de migrantenbevolking
die vandaag geenszins ingelost kunnen
worden. Daartoe is een vorm van inburgering nodig. In het Vlaams parlement
stemde een meerderheid, waaronder de
VU, het inburgeringscontract voor
nieuwkomers goed. De federale regering
had gelijkaardige maatregelen kunnen
nemen ten aanzien van de verkorte en
versoepelde naturalisatieprocedure. Voor
de Franstalige partijen is de inburgering
blijkbaar geen punt. Hun eisen om

van de vrouw in het beroepsleven of de
scheiding tussen kerk en staat."
Het VU-raadslid benadrukt het procesmatig karakter van inburgering, inburgering moet gezien worden als het vermogen om zelfstandig en volwaardig aan
het maatschappelijk verkeer deel te nemen
is een eerste stap in het integratieproces.

Het
inburgeringscontract
nieuwe Belgen te creëren werd enkel
door communautaire en platvloerse electorale berekeningen ingegeven.
De zogenaamde 'open mind' van sommige Franstaligen houdt weinig anders in
dan een rondje Vlaanderen (ver)pesten en
getuigt bovendien van weinig respect
voor de migrantengemeenschap. De
Franstalige houding heeft hoe dan ook
een tijdbom onder de maatschappij geplaatst. De recente actualiteit toont aan
dat de (jongere) migrantengemeenschap
zonder inburgering, zonder begeleidende
maatregelen op de dool blijft. Met onvoorstelbare criminele uitspattingen tot
gevolg. Dat versterkt dan weer de negatieve houding die een bepaald deel van
de bevolking er sluimerend of openlijk
tegenover migranten op nahoudt.
Het is bij de brede publieke opinie niet
bekend, maar de VU heeft steeds het
verband tussen migrantenstemrecht - en
dus rechten - en inburgering - en dus
plichten - beklemtoond. Beiden zijn overigens door sociale overwegingen bepaald. Toen Brussels raadslid Sven Gatz,
in naam van de VU-fractie, het inburgeringtraject voor Brusselse nieuwkomers voorstelde, stemden de aanwezige
inwijkelingen met het plan in.

Door inburgering worden nieuwkomers in
staat gesteld aansluiting te vinden wat
betreft educatie en arbeidsmarkt."
Via ruime informatieverspreiding zullen
de Brusselse nieuwkomers én de bestaande migrantengemeenschap op de
hoogte worden gesteld van het 'inbur-

geringaanbod'. Wie daarop ingaat zal
eerst getest worden op een 'zelfredzaamheidonderzoek'. Er wordt nagegaan of
men in een zodanige achterstandpositie
verkeert dat het sociaal en professioneel
functioneren in de maatschappij wordt
belemmerd. Op basis daarvan wordt een
specifiek programma opgesteld. Het educatieve gedeelte bestaat uit het aanleren
van Nederlands, maatschappijoriëntatie
en oriëntatie naar de arbeidsmarkt. Vervolgens wordt doorverwezen naar beroepsopleiding of arbeidsbemiddeling.
„Op de nieuwkomers", zo stelt Gatz,
„rust het engagement de hen geboden
kansen te benutten. De relatie tussen
overheid en immigrant gaat uit van een
balans tussen rechten en plichten." Uiteraard heeft het inburgeringscontract
geen zin als een voldoende kwalitatief en
kwantitatief aanbod ontbreekt.
(evdc)

Overigens zullen de nieuwe Belgen in de
toekomst wel kunnen gaan stemmen,
maar of hen dat voldoende baten zal
opleveren, valt te betwijfelen. Zeker, migrantenstemrecht is een middel om aan
het politiek en maatschappelijk debat
deel te nemen, het kan ook de grieven,
wensen en bekommernissen van de migrantengemeenschap sneller en intenser
op de politieke agenda doen plaatsen.
Maar, met het stemrecht nemen de inwijkelingen niet bij voorbaat aan het
maatschappelijk leven deel.

In het Vlaams-Brussels parlement, de
Vlaamse GmeenschapsCommissie (VGC)
zoekt Gatz steun voor zijn voornemens
door middel van een voorstel tot resolutie.
Sven Gatz: „Deze resolutie gaat om het
aanleren van basisvaardigheden, met om
het opdringen van onze cultuur ten nadele
van een andere cultuur. Het inburgeringtraject leidt naar integratie, niet naar
assimilatie. Het gaat om het aanleren van
basisvaardigheden. Op de duur zullen
nieuwkomers bepaalde elementen uit
onze cultuur overnemen, zoals de positie
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De Aiilantie-fllm op TV

BALANS
VLAANDEREN (VER)PESTEN

Brussels VUraadslid Sven
Gatz maakte
een balans op
van rechten
en plichten.

Op maandag 14 december kan heel
TV-kijkend Vlaanderen kennis maken
met het verhaal achter de Alliantie
VU & 1021 Dan zendt TV1 immers de
TV-premIère van de Alliantle-film uit
Acteurs van Klem Barnum brengen in
kritische politieke sketches een kyk
op de politieke actualiteit en hoe de
alliantie er een antwoord op heeft.
«> Afspraak op maandagavond 14 december op TVl, net na het laatavondnieuws (23u.20).
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anu Ruys wil dat de elite over de drempel
van de angst stapt. Daarom stuurt hij aan
op debat, op verandering en vooral op het einde
van België.

M

verschilt met Ruys enigszins van mening
over het dossier Brussel. Dat moet kunnen en heeft niets met regeringsmacht te
maken. Deze macht valt bovendien niet apriori te verwerpen.

Manu Ruys wil
dat
Vlaanderen
Brussel koopt.

In 1996 scheerde Manu Ruys hoge toppen met zijn boek Achter de maskerade.
Daarin schetste hij op boeiende en erudiete wijze de vaak verborgen spelregels
van de Belgische machtscentra. Met zijn
jongste werk Over de drempel van de
angst bewandelt Ruys andere paden. Hij
gaat genadeloos in op de morele, ideologische, maatschappelijke en politieke
evoluties. De publicist meent dat er bij de
bevolking een latent onbehagen heerst.
„Er knarst iets", zo vertelde een bezorgde
Ruys aan De Standaard (7 november
1998).

NOOD AAN DEBAT
De gewezen hoofdredacteur analyseert
niet enkel, maar zoekt ook naar antwoorden. Eerst en vooral moet de volgens Ruys al te stuurloze, angstige elite de
kankergezwellen opsporen en dus de talrijke maatschappelijke en politieke problemen erkennen. Nadien moet daarover
een breed debat aangedurfd worden.
Breed, in die zm dat verscheidene elites ook de media - het debat moeten voeren.
Bovendien horen problemen in hun totaliteit benaderd te worden. Terecht
stoort Ruys zich aan de soms eenzijdige en
daarom ongenuanceerde aanpak van
maatschappelijke en politieke problemen.
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Ruys verwacht veel van een herboren
elite, die naam waardig, of van een 'ander' leiderschap dat geen populariteit
nastreeft. Hoort enkel de elite de fundamentele crisisverschijnselen te bezweren? Daarover zendt de auteur tegenstrijdige signalen uit. Enerzijds is de bevolking apathisch en moet van haar geen
aanzet tot verandering, de auteur mijdt
het woord vernieuwing, verwacht worden. Anderzijds beweert Ruys dat het niet
genoeg is de staat of het regime aan te
passen om de maatschappij te verbeteren.
,^og belangrijker is dat de mens verandert. Daar begint de genezing, de opwaarding." Het wordt ook de tijd „van de
opstandige, vastbesloten burger die de
overheid verplicht naar zijn stem te luisteren." Even verder oordeelt Ruys dat
verandering vooruitgang kan betekenen.
„Op voorwaarde dat mensen durven rebelleren tegen oeverloze uitbuiting, hebzucht en het junglerecht van de sterkste."
In een kort, krachtig en optimistisch
besluit meent de auteur dat „indien al
diegenen die van goede wil zijn, hun angst
en hun bescheidenheid overwinnen, de
ontsporingen luidop aanklagen en hun
politieke bestuurders rechtvaardig maar
streng ter verantwoording roepen." de
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strijd tegen de slopende ontreddering kan
gewonnen worden.

KAPITEIN
Stelt Ruys zich op als een kapitein aan het
roer? Ja en neen. Te weinig geeft hij aan
waar het schip heen moet. Er is nood aan
een 'herboren humanisme', wijzigingen
zijn nodig, ja zelfs een 'ketterse' bezinning
over wat ethisch mag en kan. De publicist
heeft het ook vaak over de noodzakelijke

OP ZIJN BEST
In zijn ontleding over de kerk, de media,
het migrantenbeleid en het zieltogende
België is Ruys op zijn best. Wat hij over
het kerkelijk instituut schrijft is moedig.
Vanuit eerlijke en spirituele bekommernissen raadt hij een modernisering van
het apparaat en het teruggrijpen naar
christelijke en evangelische waarden aan.
Ruys richt zich ook tot de jeugd. Hij

Er is iets
aan de iiand
'aggiornamento', wat in feite modernisering en vernieuwing betekent. Hoe dit
allemaal moet ingevuld worden is niet
steeds duidelijk. Stuurt Ruys op een ideologische of politieke herkaveling aan?
We weten het niet. Alleszins loopt hij niet
hoog op met de Nieuwe Politieke Cultuur. Daarover is inderdaad al veel prietpraat verteld. Waarom heeft Ruys het kaf
van het koren niet gescheiden? In het
boek ontbreekt een ontleding van de
problematische verhouding tussen de
wetgevende, uitvoerende en rechterlijke
macht. Tegenover het parlement, het politiek personeel en de vernieuwingspogingen stelt Ruys zich naar onze mening
te negatief en ongenuanceerd op. Dat ligt
in het verlengde van de al te beperkte
analyse van het huidige partijpolitieke
landschap. Ruys maakt er zich op dat vlak
nogal makkelijk en vooringenomen
vanaf. Een voorbeeld: „hij de nationalisten deed de Volksunie rood-groene lichtjes flikkeren die jonge linksen aantrokken." Er zijn binnen deze partij wel
meerdere stromingen dan de roodgroene. En zelfs ID21, waar Ruys niet
hoog mee oploopt, kan geenszins beperkt
worden tot een rood-groene groep. Overigens vertoont de door ID21 en VU
goedgekeurde tekst heel wat gelijkenissen
met wat Ruys aanklaagt. Hier en daar
schuilt dan ook in het boek een vorm van
ontgoocheling, waardoor Ruys al eens
een venijnige schaats rijdt. ,Jn de VU is er
een fractie die zich uitspreekt voor
Vlaamse onafhankelijkheid, anderen deinzen nog terug voor verklaringen in die zin,
omdat zij de kansen op deelneming aan de
regeringsmacht willen openhouden."
Ruys stuurt resoluut op Vlaamse onafhankelijkheid aan. De VU kiest ook
voor een Vlaanderen in Europa, maar

daarvoor borg staan. „Aan de basis van
een goed democratische beleid ligt het
beginsel van non-discriminatie. Ook positieve discriminatie betaamt niet."
In zijn ontleding van de media is de auteur
scherp. De politieke bevoogding is vervangen door economische en commerciële wetmatigheden. De media verzaken
aan hun culturele opdracht, de loutere
winstmotieven verschralen het aanbod,
beknotten het kritisch, afstandelijk denken. Ruys, die deel uitmaakt van de Raad
van Bestuur van De Standaard, betreurt
de osmose tussen eigenaars en redacties.
Hij laat uitschijnen dat sommige kranteneigenaars de redacties op de vingers
tikken wanneer op de communautaire
gaspedaal wordt geduwd, „indien een
krantenredactie of een krantengroep, op
bevel van een meerderheid van de raad van
bestuur, zou worden verplicht op verkapte
wijze een Vlaamsvijandige politiek te voeren en de opinie voor te liegen, wordt dat
een maatschappelijk probleem van allereerste grootte."

BRUSSEL KOPEN

OVER
DE DREMPEL:
VAN DE
ANGST

ondernam een lovenswaardige poging
om zicht te verwerven op wat de jongeren
bezighoudt. Dat siert hem, al trekt hij nu
en dan overtrokken conclusies. Toch
moet vooral de mei '68-generatie het
ontgelden. Met de steling dat „het gevaar
niet denkbeeldig is dat, waar vroeger alles
mocht, straks niets meer mag" slaat de
auteur de nagel op de kop. Daarmee
bewijst hij ook geenszins een reactionair
te zijn. Ruys stelt zich bovendien als een
hartsgrondige democraat op. Dat komt
tot uiting in het hoofdstuk over de monarchie en vooral in zijn kijk op de
migranten. „De werkhypothese van een
vrijwillige of gedwongen massaterugkeer
is uitzichtloos en niet verstandig. De
nieuwkomers gaan niet meer weg. Men
dient ze te beschouwen als bewoners en
burgers van Vlaanderen." Ruys legt de
nadruk op de procesmatige inburgering
van de inwijkelingen. Vlaanderen moet

Manu Ruys, die naar eigen zeggen als
journalist de Belgische staat nooit heeft
afgeschreven is vandaag een andere mening toegedaan. Hij maakt België met de
grond gelijk. Met tal van aannemelijke
argumenten brengt hij dit land de doodsteek toe. Ruys heeft ook grondig nagedacht welke richting Vlaanderen uitmoet. Het moet eerst een onafhankelijke
staat worden en pas nadien met Wallonië
verdragen afsluiten. Dat aanziet hij als
een confederatie. In het tweeledige, paritair bestuurde Brussel gelooft Ruys niet
(langer). Hij gaat een stap verder. „Vlaanderen", zo stelt hij onomwonden in het
WB-maandblad Doorbraak (1 november
1988) „moet Brussel afkopen." Vlaanderen en Brussel zijn verkeerstechnisch,
economisch en
geografisch verstrengeld. „Als Brussel
zich wil handhaven zal het dat met Vlaanderen moeten doen." Overigens, aldus
Ruys, houden de Walen niet van Brussel,
in wezen zijn ze rattachisten.
„Z// weten dat Frankrijk maar geïnteresseerd is als Brussel meekomt." Vandaar
het Waals-Brusselse politieke front en de
strijd om de randgemeenten. Toch, zo
voorspelt Ruys, „zal Europa niet aanvaarden dat én Straatsburg én Brussel
Frans zijn. Dat is ook één van de argumenten die wij Vlamingen kunnen uitspelen."
(evdc)

c& Over de drempel van de angst. Manu
Ruys. Uitg. Pelckmans, Kapellen,
1998.113 bk., 450 fr.

FVK-Rodenbachfonds
(Oost-Vlaanderen) wil een kijk- en leesboek samenstellen dat deel uitmaakt van het sociaalcultureel project Wilde jaren, wilde haren.
Pascale Barbion, Greta Govaerts, Herman Maes, Jean-Pierre Roosen en Julien
Vervaet vormen de groep die het opzet
gestalte geeft.
In dit project dient het leven van de
volgend jaar 75-jarige ere-senator en bestuurslid Oswald Van Ooteghem als leidraad om de Vlaamse ontvoogding na de
Tweede Wereldoorlog te schetsen. Doorgaans ligt in de geschiedschrijving van
deze periode de nadruk op de staatshervormingen.
Het buitengewone aan het porject van
FVK Rodenbachfonds Oost-Vlaanderen
is dat maatschappelijke ontwikkelingen
en verhoudingen in de tweede helft van
de 20ste eeuw aan de hand van het leven
van één welbepaalde Vlaamse vooraanstaande uit de doeken gedaan worden.
Deze aanpak wil drempelverlagend zijn en
wil het inzicht in de huidige federale staat,
die vrij ingewikkeld
lé^mMkPÉf^^*'
beteren.
In het porejct staat Oswald Van Ooteghem centraal. Hij dient als mens, creatieveling, organisator (Roeland, beheer
van VU-gebouwen, Torenwachtersprijs
en VWG-ondervoorzitterschap), poUticus (de afschaffing van de doodstraf in
1974, de VRTin 1978 met tegenstemmen
van Luc Van den Brande en Eric Van
Rompuy, Sidmar en het economisch federalisme, de jeugdwerkloosheid, het gewaarborgd minimumloon, de hormonen-

De wilde jaren
van Oswald
maffia, de zuivering van de Leie, de
havenbelangen, Komen...) en Vlaming
uit de verf komen.

De geplande uitgave gaat gepaard met
lezingen over de Vlaamse ontvoogding,
de speelse voordracht Anekdoten uit de
Senaat en een tentoonstelling van affiches, sfeerfoto's en ander material over
het bevrijdingsnationalisme in OostVlaanderen, en door Oswald Van Ooteghem getekende karikaturen van politieke vooraanstaanden uit verschillende
partijen.

Brussel, acties rond „werk in eigen
streek", amnestie, „Leuven Vlaams", de
anti-rakettenbetogingen, IJzerbedevaarten en Zangfeesten, de plak-ploegen,...)
dan willen de initiatiefnemers dat graag
weten.
Elke lezer kan zijn foto of affiche sturen
naar: Rodenbachfonds Oost-Vlaanderen,
Bennesteeg 4, 2de verdiep, 9000 Gent.
Per foto of affiche moeten wel volgende
gegevens meegedeeld worden: naam,
adres en telefoonnummer van de eigenaar, het onderwerp van de foto en indien
mogelijk het jaartal en de plaats waar de
foto genomen werd.

WIJ-lezers die in hun persoonlijk archief
affiches en/of foto's hebben die voor deze
tentoonstelling kunnen gebruikt worden
(komen in aanmerking: de marsen op

Vanzelfsprekend wordt alle materiaal na
gebruik terugbezorgd.
Indien gewenst kan ook een digitale kopie
van de foto gemaakt worden.

FOTO-TENTOONSTELLING

Guido Dosogne overleden
Op 27 november is te Brussel Guido
Dosogne overleden. Guido werd op 1
oktober 1930 te Sint-Amandsberg geboren en heeft een bewogen leven achter
de rug. Hij zocht steeds in 't midden van
het gewoel te staan. Zijn engagement in
het Korea-corps, zijn radicale Vlaamsgezindheid in hartje Brussel, in Schaarbeek en in Voeren zijn daar de getuigen
van. Velen hebben Guido gekend als de
uitbater van herberg De Viking in de
schaduw van de Brusselse KVS. In dit
goed beklante café stak hij zijn overtuiging niet onder stoelen of banken, wie
bij hem over de drempel stapte wist wat
hem te wachten stond.
Twee keer vertegenwoordigde Guido het
kanton Brussel in de provincieraad van
Brabant. De eerste keer van 13 december
1988 tot 23 november 1991. Vanaf 14
januari 1992 volgde hij Bert Anciaux op
en zetelde hij tot 31 december 1994,
waarna de unitaire provincie Brabant
gesplitst werd.

•
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maatschappij heeft vertoefd, in de anonimiteit van de grootstad werd begraven.
Zijn onomwonden liefde voor Vlaanderen stond, naast het AW-WK, op zijn
overlijdensbericht uitgedrukt. Het is de
boodschap die Guido ons nalaat.
(mvl)

tjülifd Dosogne, steeds In 't midden
vanhetgwoel
Al zei Guido steeds ongezouten zijn mening en kon hij bij wijlen onbehouwen uit
de hoek komen, toch had hij ook een
„klein hartje". Het lot heeft gewild dat
hij, die zo vaak aan de kant van de

De regionale VU-krant

De senaat
als sterfhuis
Niets is zo moeilijk en delicaat ais het samenstellen
van verlciezingslijsten. Men moet met alles en nog wat
rekening houden en het nieuwe kiesstelsel heeft het
perverse resultaat dat de electorale zwaargewichten
bij voorkeur op de senaatslijst of op de eurohjst In het
strijdperk treden.
De grote kiesomschrijvingen trekken de populairste
en bekwaamste kandidaten uitgerekend naar deze
minst invloedrijke vergaderingen met de minste vat
op 's lands beleid.
Met een nieuwe ronde van de staatshervorming in het
verschiet verwacht men logischerwijs de hoofdrolspelers in de Kamer en in de Senaat.
Belangrijke argumenten dwingen ons Bert Anciaux als
meest volksgeliefde politicus van Vlaanderen de senaatslijst te laten trekken.
Met Bert als boegbeeld is de kans op een derde
senaatszetel (voor een vrouw) veel groter dan de kans
op een tweede eurozetel met dezelfde stemmentrekker.
Ook de financiële weerslag is belangrijk
Voor elke stem in de Senaat krijgen de partijen vijftig
frank (50 fr.) jaarlijkse toelagen. Dit is niet het geval
voor Europa.
Zonder Bert als senaatslijsttrekker kan ons dat 50.000
stemmen schelen of een jaarlijkse minder inkomst
van 2,5 miljoen!
Wanneer Nelly Maes haar tweede eurozetel zou missen omdat daar 12% van de stemmen voor nodig is,
gaat ze terug naar het Vlaams Parlement, dat ze in
oktober vertaten heeft om Jaak Vandemeulebroucke
op te volgen.
Wat gebeurt dan met Lieven Dehandschutter die zich
nu als opvolger van Nelly in het Vlaams parlement aan
het inrijden is?
De vraag kan gesteld worden waarom onze populaire
alllantlevoorzltter van deze unieke gelegenheid geen
gebruik heeft gemaakt om het sterfhuis, dat hij de
senaat noemt, negen maand eerder te vertaten. En
moet tk nu van geluk spreken omdat ik bij de vorige
verkiezingen op een tiental stemmen na de gecoöpteerde senaatszetel aan mij heb zien voorbijgaan?
Maar alle gekheid op een stokje. Onze statuten bepalen dat alleen de Partijraad over de samenstelling
van de lijsten en coöptaties beslist. Zo ook kan dit
hoogste orgaan de voorstellen van het kiescollege en
van het Partijbestuur bijsturen.
Jan caudron

www.volksanie.be
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1 p maandag 7 september stelde de
'gemeenteraad van Mol Rik Geyzen aan tot
nieuwe schepen. Een donderslag bij heldere hemel.
Om een lang verhaal kort te maken.
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Rik Geyzen
vu-schepen te Mol
Rik Geyzen,
waar niemand
op gerekend
had. iViaar een
meerderheid
wiide hem
wei.

Eind augustus werd bekend dat het ontslag van Machteld Bollen - als schepen en
gemeenteraadslid - op de gemeente was
toegekomen. Dit bericht verhoogde de
politieke bedrijvigheid. Speculaties waren met uit de lucht, stellingen werden
ingenomen.
Zo verscheen in diverse kranten een
verklaring van de SP dat voor haar de
kandidatuur van Jan Van de Broek (CVP)
onaanvaardbaar was. Onaanvaardbaar
omdat Jan, na strubbelingen binnen de
CVP, drie jaar lang afwezig bleef op de
gemeenteraad en hij dus eigenlijk dne jaar
lang Mol in de steek had gelaten. Het was

dan ook Jan Van De Broek die, na drie
jaar afwezigheid, ineens in het holst van
de nacht op de gemeenteraad verscheen
om de doorslaggevende stem uit te brengen i.v.m. het energiedossier.
Begin september, bij het inkijken van de
agenda van de gemeenteraad, bleek dat
de CVP wel een kandidatuur had ingediend voor de aanstelling van een gemeenteraadslid, doch nog geen kandidatuur had ingeleverd voor de invulling
van het schepenambt.
In een gesprek met een CVP-raadslid en
met de secretaris stelde Rik Geyzen dat
indien er op woensdag 2 september nog
geen kandidatuur was neergelegd hij zichzelf zou voordragen als schepen. Dit

gebeurde om de druk op de ketel te zetten
en om te vermijden dat er een kandidatuur staande de vergadering zou worden ingediend.
Aangezien er die woensdagavond geen
kandidatuur binnen was, kwam er dus op
3 september de kandidatuur van Rik
Geyzen. Ter elfder ure diende de CVP de
kandidatuur van Jan Van de Broek in.
Zo werd het dan maandag 7 september.
Voor de stemming was het duidelijk dat
de SP met voor Jan Van De Broek zou
stemmen.

stemmen, er werden ook 4 neen-stemmen
uitgebracht. Een donderslag bi) heldere
hemel. Maar tevens een nieuwe kans en
boeiende uitdaging voor de Molse politiek.
De VU-afdeling is van mening dat indien
Rik zijn werklust, dynamiek en dossierkennis vanuit de oppositie zou kunnen
meenemen naar zijn schepenambt dit
voor Mol een serieuze aanwinst en versterking zou zijn. De voorbije maanden
van zijn schepenambt geven ons hierm
overschot van gelijk.

Van de drie mogelijke stemronden werd
er slechts één afgewerkt omdat Rik Geyzen met 16 stemmen de meerderheid
haalde. Jan Van De Broek haalde 10

Met nog twee jaar te gaan wordt het voor
Volksunie-Mol mogelijk een aantal programmapunten te realiseren. De Mollenaars zullen er wel bij varen.

Het partijbestuur
deelt mee
Na afloop van het Volksunie-Par
tijbestuur van nnaandag 7 december
jl werd volgende persmededeling
verspreid

PARTIJEN MOGEN GEEN
UITSPRAAK DOEN

Gravin Adelahuis:
positieve noot
Vorige week gaven we een overzicht - van
jaar tot jaar, van maand tot maand - van
de moeilijkheden rond het Gravin Adelahuis in Mesen.
Er IS eindelijk een positieve noot in dit
pijnlijk verhaal.
Op 2 juni 1997 werd de Komnklijke V W
West-Vlaamse Bergen, die verantwoordelijk IS voor de aanpak rond het gebouw,
gedagvaard door Toerisme Vlaanderen,
om 13 000.000 fr. subsidie terug te betalen. Op 7 juh 1995 had de V W reeds
aangetekend laten weten dat er nog maar
11.808.223 fr. was uitbetaald. Op deze
brief uit 1995 is tot op vandaag nooit een
antwoord ontvangen.
Op 4 december 1998 heeft de rechtbank
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in leper een vonnis geveld- de eis van
Toerisme Vlaanderen wordt duidelijk afgewezen. In dat vonnis wordt ook een
deskundige aangesteld die moet nagaan
hoe het subsidiedossier voor het Adelahuis werd behandeld, waarom de goedgekeurde subsidie (13.000.000 fr.) met
volledig werd betaald. Tijdens het proces
erkende Toerisme Vlaanderen dat er nog
maar 11.808.223 fr. is uitbetaald.
De aangestelde deskundige moet ook
advies verlenen over de gegrondheid van
het verzoek om schadeloosstelling vanwege de V W en over de hoegrootheid
ervan. Het verslag van deze deskundige
moet binnen de zes maand voorhggen.
(gw)

De VU IS van oordeel dat aanzet tot
rassenhaat en racisme van welke
aard ook hard moeten aangepakt
worden Het juridisch instrumenta
num om iedereen die zich hieraan
bezondigt, ook politici en politieke
partijen aan te pakken moet hiervoor uitgebreid en verfijnd worden
Het vergelijk dat vonge week in de
Kamercommissie bereikt werd over
de procedure om partijen die het
Europees verdrag van de Rechten
van de Mens met hun standpunten
of door hun handelen overtreden,
financieel te straffen, is voor de VU
met echt optimaal Het partijbestuur
van de VU betreurt dat de consensus
onder alle Vlaamse partijen over het
voorstel Vanvelthoven, waarbij een
correctionele veroordeling aan de
basis moet liggen van een financiële
sanctie, onder druk van de Franstaligen werd doorbroken Het amendement dat nu ter tafel ligt en mee
werd goedgekeurd door VU fractieleider Annemie Van de Casteele en
kamerlid Karel Van Hoorebeke is het
onderste wat de Vlaamse partyen uit
de kan konden halen De partijen
oordelen tenminste met zelf over
het al dan met intrekken van subsidies, zoals aanvankelijk door de
Franstaligen wel werd voorgesteld
In die zin is het resultaat verde-

digbaar Maar de VU wil met nalaten
de Franstaligen op hun verantwoordelijkheid te wijzen Door hun
stugge houding in dit dossier staan
ZIJ een jundisch sluitende en efficiënte bestrijding van partijen die
de basiswaarden van onze democratie ondergraven in de weg Zij
moeten er zich van bewust zijn dat
dit soort uitwassen met louter een
Vlaams fenomeen is, zoals ze dat
maar al te graag laten uitschijnen
Het partijbestuur van de VU blijft van
mening dat het onder geen beding
de politieke partyen zelf mogen zyn
die een oordeel uitspreken Het feit
dat de controlecommissie de enige
instantie is die een dossier kan doorsturen naar de Raad van State blyft
betwistbaar
De VU blyft daarom voorstander van
een snelle wijziging van art 150 van
de Grondwet zodat persmisdnjven
met racistische inslag vlotter kunnen
behandeld worden De overtredingen van de wet op het racisme door
politieke partyen zullen hierdoor efficiënter aangepakt kunnen worden
Een strafrechtelyke veroordeling op
grond van die wet blyft de meest
objectieve basis voor het intrekken
van subsidies aan racistische partyen
Bovendien moet de discussie gevoerd worden over een procedure
waarby een Grondwettelyk Hof bepaalde partyen die de fundamenten
van de democratie ondergraven buiten de wet kan stellen De vu-kamerfractie zal al deze overwegingen
meenemen naar het plenaire debat
over het wetsvoorstel

Europarlement bespreekt
Koerdische kwestie
Het Europees Parlement debatteerde vorige week in Brussel over de relaties
tussen Turkije en de Europese Unie. Turkije is reeds lang kandidaat om tot de Unie
toe te treden, maar werd vorig jaar geweigerd omdat het nog steeds de mensenrechten met de voeten treedt. Er is niet
enkel de bezetting van Noord-Cyprus en
de openlijke vijandschap met Griekenland, er is ook het Koerdisch probleem.
Meer dan 10 jaar al voert de Koerdische
PKK een guerrillaoorlog tegen het Turkse
leger, een oorlog die langs beide kanten
op vuile wijze wordt gevoerd en vooral
burgerslachtoffers maakt. Sinds de PKK
in augustus jl. een eenzijdig staakt-hetvuren afkondigde, ligt de bal duidelijk in
het Turkse kamp.
De arrestatie van PKK-leider Ocalan in
Italië eind november zorgde voor heel
wat opschudding. De Turkse regering
eiste meteen zijn uitlevering, die werd
geweigerd door de Italianen omdat in
Turkije de doodstraf nog bestaat. Er was
zelfs even sprake dat Ocalan asiel zou

krijgen in Italië, maar daar wordt ondertussen niet meer over gesproken. De
Turkse media reageerden woedend. Op
de Turkse staatszender en in Turkse kranten zoals Hürriyet, overal in Europa verkrijgbaar, werden de Turken in Europa
opgeroepen acties te ondernemen en op
straat te komen. In Brussel leidde dat tot
rellen waarbij twee Koerdische gemeenschapshuizen in brand werden gestoken.
Deze rellen waren duidelijk gecoördineerd door de Grijze Wolven, een verzamelnaam voor extreem-rechtse Turken. Zo slaagde de Turkse regering er in
de oorlog op haar grondgebied even naar
Europa te verplaatsen, een beangstigende
gedachte.
Met deze gebeurtenissen in het achterhoofd, waagden enkele leden van het EP
het toch om te pleiten voor een versoepeling van de relaties met Turkije. Die
relaties staan op een laag pitje sinds de
kandidatuur van Turkije op de lange baan
werd geschoven. Er zijn inderdaad wel
argumenten te vinden voor een toena-

dering tot Turkije. Zo kan men stellen dat
een snelle toetreding tot de Unie de
mensenrechtensituatie en het Koerdisch
probleem kunnen oplossen, maar dat
argument werd al gebruikt toen er in '95
werd gedebatteerd over het al dan met
oprichten van een douane-unie met Turkije. De douane-unie is er nu al enkele
jaren, maar de mensenrechtenschendingen zijn er ook nog altijd. Reden genoeg
dus om de Koerdische kwestie te berde te
brengen. Euro-parlementslid Nelly Maes
diende dan ook enkele amendementen op
de uiteindelijke resolutie in.
Zij riep Turkije én de PKK op de wapens
neer te leggen en op vreedzame wijze een
oplossing voor het probleem te zoeken.
Die vreedzame oplossing kan er volgens
Maes enkel komen wanneer Turkije het
recht op zelfbeschikking van de Koerden
erkent, wat in principe zelfs mogelijk zou
zijn zonder aan de territoriale integriteit
van Turkije te raken. Maes vroeg dat een
internationale conferentie zou worden
samengeroepen om de Koerdische kwes-

Braemkasteelstraat.
Deelname maaltijd:400 fr.p.p.. -12j. 200 fr. Inschrijven bij
Lieve Robert-Bogaert (09/231.19.31).
Vr. 29 Jan. GAVERE: Nieuwjaarsreceptie voor alle leden, vrienden en familie. Om I9u. in 't Oud-Asper Kapellestraat 21. Toespraak door Jaak Taghon.
Omstreeks 20u.30: Kaas-, vlees- en visbuffet. (350 fr. p.p., -18j. 175 fr). Inschrijven bij bestuursleden. Org.: vu-Cavere.

WEST-VLAANDEREN
OOST-VLAANDEREN
DO. 17 dec. CENT: Palmer Ruysschaert stelt zijn historische studie over
drie pioniers van de Vlaamse beweging
voor. Om I4u.30 in de crypte van de Uilenpiegel. Toegang 100 fr., leden FVK, VVVC
en Sneyssens 50fr. Org.: Seniorenacademie
Cent.
Za. 19 dec. NINOVE: Kerstfeest
van vvvc-Ninove. Om I2u.50 in Salon Ter
Kloppers, Aardeweg 96 te Outer. Uitgebreid
menu aan 900 fr, niet-leden betalen 1.050
fr. Inschrijven tot 16/12 bij René Martens
(054/33.43.47).
za. 19 dec. AAIGEM: Kerstkaffee

met gratis optreden van Plansjet. vanaf
18u. in De Schuur, Populierenstraat 15.
Org.: FVK-Rodenbachfonds Erpe-Mere.
zo. 20 dec. AAiCEM: Vlaamse
Kerstmarkt. Autentieke openluchtkerstmarkt in een landelijk kader. Vanaf 13u.
verwelkoming door de Kerstman in De
Schuur, Populierenstraat 15. Tevens tentoonstelling door Herman De Somer en
Marcel De Clippeleer. Org.: Rodenbachfonds Erpe-Mere. info: Patrick Verbestel,
053/62.73.89.
DO. 14 Jan. AALST: Jan Caudron
spreekt over ,,De nieuwe medische cultuur". Om 14U.30 in lokaal De Korenbloem,
Grote Markt. Org.: VWC-Aalst.
ZO. 17 Jan. CENTBRUCCE: Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en ledenfeest van
VU-Oentbrugge-Ledeberg. Receptie van 11
tot 12U.30. Om 13u. nieuwjaarsmaal. In de
polyvalente zaal van het Dienstencentrum,

Do. 10 dec. ROESELARE: Verschoven naar 15/12.
Do. 10 dec. TIELT: Dr Wim Lagae
spreekt over „De invoering van de Euro:
achtergronden en gevolgen". Om 20u. in
keldertheater Malpertuis, Sint-MIchielstraat 9. Org.: A. Vanderplaetsekring Tielt.
Deelname 100 f r info: Hllde Houwen
(051/20.42.94 - 09/223.77.42).
ZO. 13 dec. lEPER: Kerstfeest
Vlaamse Vrouwen. Om 14u.30 in het CC De
Meersen, hoek st.-Jans- en st.-Niklaasstraat. Met o.m. visput, koffietafel, poppentheater komst van de Kerstman. Deelname: 100 fr, kinderen 80 fr inschrijven
vóór 7/12 op tel. 057/20.24.68).
Di. 15 dec. ROESELARE: Marc Platel over „het attaar van de politiek". Om
20u. in 't Laat Plafond te Roeselare. Org.:
Rodenbachrking Roeselare i.s.m. VCLD.
01. 15 dec. IZECEM: Statutaire
jaarvergadering met tombola voor alle
VVVG-leden. Om 14u.30 in De Drie Gezellen,
Mentenhoekstraat 4. Org.: VVVG.
Do. 17 dec. BRUGGE: Evrard Raskin over zijn boek,,Prinses Lilian, de vrouw
die Leopold III ten val bracht". Om 15u. in
De Gulden Spoor 't Zand 22. Org.: informativa vzw.
za. I9dec. IZEGEM: Jaariijkse Hutsepotteling. Om 17u.30 start van de wandeling aan het Vlaams Huis. Om 20u. aan
tafel. Vooraf inschrijven (ten laatste op
13/12) bij Wilfried Lagae, Victor Steelant of
Joris Verbeke. Org.: Wandelclub Vlaams
Huis.
Wo. 23 dec. BRUGGE: Kerstviering
van WVC-Brugge-Zuid. Met diavoorstelling

tie te behandelen en dat men de PKK zou
erkennen als één van de gesprekspartners
in het conflict, doch enkel wanneer de
partij alle geweld afzweert.
Nelly Maes:,, Zolang Turkije de mensenrechten niet eerbiedigt, zou het onethisch zijn gesprekken over toetreding
van dat land te voeren. Laat Istanbul hen
eerst tonen dat het aan democratie en
vrede wil werken en pas dan kan het land
in aanmerking komen voor onderhandelingen."
Bij de uiteindelijke stemming werden
verschillende van deze argumenten door
andere leden overgenomen, al blijft het
eindresultaat van de resolutie toch nog
voorzichtig pleiten voor gesprekken met
Turkije.
(kva)

van Luc Welvaert over ,,Bie doenkere doagen". Om I5u. in de Magdalenazaal, Violierstraat 7. Inschrijven voor het kerstfeest t/m 10 dec. bij Lena Gevaert
(050/38.35.12).
Wo. 23 dec. POPERINGE: Kerst
concert,,Verstilde nacht". Om 20u.15 in de
Kapel der zusters Benedictinessen, Boeschepestraat. Met o.m. Christine Devos
(hobo), Ludo Geloen (orgel) en Andy Waeyaert (gitaar). Org.: DF-Poperinge. Inkom:
DF-leden 300 fr, niet-leden 350 fr
Vr. 8 Jan. ROESELARE: Nieuwjaarsreceptie. Om 19U.30 in 't Laag Plafond.
Gastspreker: prof. Eric Defoort, VU-ondervoorzitter Org.: VU-Roeselare, Orde van 't
Dul Bertje, Rodenbachkring Roeselare en
VUJO-Roeselare.
zo. 17 Jan. BISSECEM: Nleuwjarsreceptie van vu-arr Kortrijk-RoeselareTielt. Vanafllu. in ontmoetingscentrum De
Neerbeek, Vlaswaagplein (station Bissegem). Gastspreker: Chris Vandenbroeke.
Alle leden en sympathisanten zijn welkom.
Di. 19 Jan. KORTRIJK: Karel Van
Miert over ,,Concurrentiebeleid en de
grote Europese uitdagingen. Om 20u. in
,,De Kortrijkse Verzekering", Lekkerbeetstraat 5-7, Kortrijk. Org.: Hendrik Brugmans
Kring Kortrijk.
Di. 19 Jan. iEPER: Met W l naar
Diksmulde. Info en inschrijving bij Jano
Braem (057/20.24.68) of Kristien Devlieger
(057/20.25.37).

VLAAMS-BRABANT
Do. 17 dec. VILVOORDE: Ge
spreksavond met Bert Anciaux. Om 20u. in
de zaal Achtermet, CC, Bergstraat 1 (aan de
Grote Markt). Org.: VU-Vilvoorde.

LIMBURG
Do. 17 dec. BOKRIJK: „Met Limburg naar een beter viaanderen".Najaar5congres van Volksunie-Limburg. Om
19U.30 in de bovenzalen van het Kasteel
van Bokrijk. Deuren vanaf I9u. Om 22u.
slottoespraak en receptie.

Europarlementslid
Nelly Maes
wil een
Internationale
conferentie
rondde
Koerdische
kwestie.
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ANTWERPEN
Do. 10 dec. ANTWERPEN: Theatergroep Authentiek speelt ,,De rat van
Sint-Andries" voor de Vlaamse Aktie- en
Kultuurgemeenschap. Kaarten aan 400 f r
op het secretariaat. Paleisstraat, tel.
03/238.82.08 - 03/288.58.80).
za. 12 dec. WOMMELCEM: Kerst-

markt vanaf 14u. op het Kerkplein. De
Kulturele Kring levert een belangrijke bijdrage en verzorgt er een geschenkenkraam.
Info:
Ward
Herbosch,
03/353.68.94.
WO. 16 dec. BERCHEM: Jaak Ge-

vaerts spreekt over Van Dijck. Toelichting
over het leven en werk van Antoon Van
Dijck n.a;v. het Van Dijckjaar in 1999. Met
diamateriaal. Om 20u. in het CC te Berchem. Org.: FW-Berchem.
Ma. 14 dec. EDEGEM: Een uitzonderiijke avond met sportredacteur Jan
Wauters. Om 20u. in zaal De Schrans, Molenveldlaan 4 te Edegem. Org.: Culturele
Kring Edegem.
vr. 18 dec. LIER: Cespreksavond
met Vlaams volksvertegenwoordiger Kris
Van Dijck rond het thema „Vlaanderen
anders bekeken" gaat niet door is verschoven naar latere datum.
Vr. 18 dec. WOMMELGEM: Jaarlijkse Kerstzangavond in rust- en verzorgingstehuis st.-Jozef. Zingen van oude
kerstliederen, begeleid door Pol van de
Voorde, met o.m. rusthuiskoor zingende
kerstman, heertijke versnaperingen en het
koor ,,Die Ghesellen". Org.: KK. Jan Puimège.
Info:
Ward
Herbosch,
03/353.68.94.
ZO. 27 dec. WOMMELGEM: Aperitiefconcert om 10u.45 In het Home St.Jozef Kallement 1. Org.: KK Jan Puimège.
Zo. 31 Jan. EDEGEM: Met FWEdegem naar ,,Karel Vingerhoets vertelt
Timmermans". Om 15u. in Kasteel Steyteling, St.-Bavostraat te Wilrijk. Vooraf inschrijven is noodzakelijk (03/449.14.51 03/457.89.32). Deelname 200 fr, -H3pas
150 fr. Org. Culturele Kring Edegem, die
voor vervoer zorgt voor wie over geen
wagen beschikt.
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Kom Erin-prUs
voor
Eetcafé Uilenspiegel

VakantiehuU 'Aan de Bosrand'
Voeren (Teiiven)
Prachtu} gelegen
Vlakbij de abdij van Sinnich
Temidden van een ongerept natuurkader
week / midweek I weekend
Max. 10 perjonen
Zéér interejjante prijzen
Iniichtingen
Anna

Het Gentse stadsbestuur wil handelaars
aanmoedigen om iiun zaak toeganl<elijl<
te mal<en voor mensen met een liandicap. Als stimulans loofde het voor de
tweede maal de Kom Erin-prijs, ter
waarde van 10.000 fr. uit. Daarnaast
krijgt de laureaat ook een plaket overhandigd met de vermelding Laureaat
Kom Erin-prijs, Stad Gent - Stedeiijice
Adviesraad voor Personen meteen Handicap.
De jun/ reikte de prijs dit jaauit aan het
Eetcafé Uilenspiegel, een zaak die voor
de Gentse VU-leden niet onbekend is,
van Marnix Rigo en Joke Eggermont. In
haar eindverslag vermeldt de jury: „Van
bij het begin van de verbouwingen werd
bewust gekozen voor een zaak die gemakkelijk toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Deze keuze vloeide voort uit
een persoonlijke motivatie van de eigenaar die als opvoeder had gewerkt

voor personen met een handicap. Er is
geen drempel aan de ingang en er is een
volledig aangepast en bereikbaar toilet
voorzien, waar ook de mogelijkheid bestaat om baby's te verversen. Vanuit de
gelagzaal achteraan is een trap naar een
open kelderverdieping waar een zaaltje
is voor banketten of tentoonstellingen.
Dit zaaltje is via een lift vanuit de garage
bereikbaar. De uitbater zal in de toekomst ook een menu-kaart in Brailleschrift beschikbaar houden."
Er werd inderdaad ook een uitklapbare
kinderverzorgtafel geïnstalleerd, er zijn
kinderstoeltjes en elke kleine klant krijgt
automatisch tekenpapier en potloden.
Alvast een adres om te onthouden.
Eetcafé Uilenspiegel (dinsdag gesloten)
is te vinden aan de Korte Kruisstraat 5 te
Cent, op een boogscheut van het
Gentse VU-secretanaat.
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MAATSCHAPPIJ

BEROEP: PROSTITUEE
"De vitrine, pornolijnen. hotels, baancafés, ik heb
het allemaal gehad. Het eerste jaar maak je jezelf
wijs dat het een kwestie van even doorbijten is. tot
je geldproblemen opgelost zijn. Het tweede jaar
dringt het besef tot je door: verdorie, waar ben ik
nu in verzeild geraakt? Ook de tol op je gezondheid is zwaar: drank en drugs om de walging weg
te krijgen, zenuwen, verzwakte organen, een
onevenwichtig emotioneel leven." Prostitutie in
Vlaanderen: getuigenissen.

D E WA A N Z I N N I G E
20STE
EEUW

DE KWESTIE WAS DE KONING
Op 7 mei 1945 werd koning Leopold III door de
Amerikaanse troepen bevrijd. Op 9 mei reisden prinsregent Karel, premier Achille Van Acker en andere
hooggeplaatsten naar Salzburg. Tot zijn verbijstering
vernam Leopold III dat de bevolking helemaal niet vol
ongeduld op zijn terugkeer zat te wachten, tfttegen^ï^ •sitV-t'
•sè
Op 22 juli 1950 landde in Evere een Dakota met de
koning aan boord. Op 11 augu.stus legde Boudewijn de
eed af als nieuwe koning. Hoe België dicht bij een
burgerooHog kwam: de Koningskwestie.

WEEKEND KNACK; SPECIAL PARFUMS -H TWINTIG DROOMBOEKETTEN CADEAU + KOOKCLUB VOOR FEESTJESBOUWERS
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DEZE WEEK IN KNACK
Naar aanleiding van de moord in
Schaarbeek op Patrick Mombaerts; wie
zijn toch die jongeren die 's avonds de
straat onveilig maken?
Profiel van een jeugdcriminee! en van de manier
waarop het Belgische gerecht hem opvangt. Het
onveiiigheid.sgevoeien van de doorsnee Belg lijkt ook
de verkiezingsstrijd te zullen beheersen. Zeer tegen
de wil van een aantal partijen in. Over de verwarring
terzake bij de liberalen: een analyse.

^

Openingsuren: van maandag tot en met donderdag:
12 uur tot 14.30 uur -18 uur tot 21.30 uur
Zaterdag.
18 uur tot 22 uur
Zondag12 uur 21.30 uur
Verlofperiode: de maand december

Steeds ontbijt tot 12 u.l kamer beschikbaar tot 15 u.
Gratis fietsen en routes. Sauna beschikbaar
Alle voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Zie ook teletekst Eurosporti
E-mail: Hotel De Stoken|@flanderscoast.be.

DE BELG HEEFT ANGST

roervatiej:
041374.12.15

^

CUPIDO ROAAANTICA: 1 overnachting in luxe kamer met dubbele wliirlpool, fles champagne, Gasfromenu 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 fn p p .

OMSLAGVERHAAL

en

Afhalen van palinggerechten mogeli|k

Jan Roegiers

Brood- en
banketbakkerij

Hmi

Fru^en

ns voetbal vindt geen rust. Jarenoude gezwellen
barsten open. De een na de ander. Arnor
Gudjohnsen, ooit een spelmaker bij Anderlecht, eist
vijftig miljoen van zijn oude club. Frans van Rooij,
ooit de dynamo van Antwerp en Standard, wil 51
miljoen van de Luikse club. De Braziliaan
Rubenilson zou een soortgelijke klacht overwegen
tegen Standard.

O

Kort gesteld komt het hierop neer: drie
voetballers achten zich door hun vroegere
clubs financieel benadeeld omdat deze het
Bosman-arrest niet toepasten toen... dit
nog niet door de rechtbank aan de clubs,
de bonden en de Uefa was opgelegd.

SPELERSMACHT
Gudjohnsen verhuisde van Anderlecht
naar Bordeaux voor een „schone stuiver"
die door de club uit de wijnstad nooit
volledig werd uitbetaald. Daarom werd
Gudjohnsen na twee seizoenen door de
Uefa opnieuw aan Anderlecht toegewezen. In het Astridpark zag niemand nog
een toekomst voor de IJslander die noodgedwongen opkraste richting Zweden
waar hij voor veel minder geld nog een
tijdlang sterke prestaties zou hebben neergezet. Vooral het opschorten van zijn
lucratief vierjaarscontract met de Franse
club zit Gudjohnsen hoog. Hij probeerde
reeds zijn gelijk te halen bij de Franse
rechter. Zonder succes. Nu moeten de
rechtbanken in België hem soelaas bieden.
Gudjohnsen zweert dat hij tot het bittere
einde zal doorgaan. Anderlecht en de Uefa
zitten samen in de beklaagdenbank. De
club en de Europese voetbalbond beweren
dat zij zich niet ongerust maken. Dat kan
best en misschien worden zij in het gelijk
gesteld. Maar toen Bosman destijds zijn
klacht neerlegde maakten Club Luik, de
Belgische voetbalbond en de Uefa zich ook
geen zorgen...
De klacht van Frans van Rooij is van
dezelfde orde. Nadat zijn contract met
Standard was verstreken vroeg de club een
onmogelijk hoog transferbedrag aan kandidaat-kopers. Frans van Rooij werd dan
maar voor één jaar uitgeleend aan PAOK
Saloniki maar zat daarna acht maanden
zonder „werk". Tijdens de impasse zou
men op Sclessin gezegd hebben dat er
mocht gebeuren wat er wilde maar dat Van
Rooij nooit meer op een voetbalveld zou
staan. Soortgelijke uitlatingen werden in
de oude „transferconstellaties" wel eens
meer gehoord. Na die acht maanden „gedwongen werkloosheid" kwam Van Rooij
nog kortstondig aan de bak bij Westerlo
maar het scherp was van de snee. Vandaar
declaim...
We zijn dus echt wel van het ene uiterste in
het andere gevallen. Vroeger alle macht
aan de clubs, vandaag alle macht aan de
spelers. Het middenveld van de gezonde
logica is overgeslagen, is braak blijven
liggen. En het zijn blijkbaar niet de advocaten die de spelersbelangen verdedigen
die behoeften voelen dit op te vullen...

MORTEN OLSEN
We voelen er niets voor op te komen voor
de belangen van Anderlecht. De gewezen
topclub wordt niet langer ontzien, wordt
niet langer systematisch gespaard in de

perscommentaren. Frangois Collin van
Het Nieuwsblad was de eerste die de
Brusselse club luidop met de feiten confronteerde. Daar is nu Jacques Sys van
Voetbalmagazine bijgekomen.
Voor de bestuurlijke wijzigingen die in de
voorbije weken werden doorgevoerd had
hij geen goed woord over. Het ontslag van
Paul Courant zat er desondanks aan te
komen. De man had zich verzoend met
een bleek profiel. Dat is altijd verkeerd
wanneer men beter weet en meer kan. Het
heet dat de meester-talentscout ooit de
aankoop van Roberto Carlos en Rivaldo
aanbeval toen deze Braziliaanse wereldsterren nog maar honderd miljoen kostten.
Waarom heeft hij dat toen niet luidop

niet te koop is, klopt niet. Gekoppeld aan
vakmanschap kan het wel. (...) Het komen
en gaan van buitenlanders is een kenmerk
van deze tijd. FC Amsterdam kon vroeger
tien Amsterdammers opstellen. Zoiets behoort definitief tot het verleden. De grenzen vervagen, maar de clubs en de toeschouwers mogen nooit toestaan dat er elf
buitenlanders in een team spelen. Het is

Lusten en lasten
gezegd? Waarom heeft hij zich in de
publieke opinie laten vastpinnen op de
mislukte aanwerving van drie jonge Brazilianen die nog sneller terugkeerden dan
ze aankwamen? Het vermoeden dat Courant het zichzelf gemakkelijk maakte en
zich installeerde in zijn functie ligt voor.
Waarmee zeker niet gezegd is dat de man
onbekwaamheid mag verweten worden.
Het tegendeel is waar.
Het heet dat Constant Vanden Stock weer
helemaal terug is. De grijze maar daarom
niet noodzakelijk wijze patriarch heeft zich
opnieuw een machtspositie „gekocht"
door zich persoonlijk borg te stellen voor
een lening van tweehonderd miljoen. Dat
is een fors bedrag wanneer men er nood
aan heeft maar het stelt in het huidige
topvoetbal niet veel voor wanneer men er
een nieuwe ploeg wil mee kopen. De
waarheid blijft dat Anderlecht heeft afgehaakt als topclub. Eerst internationaal
en nu ook nationaal. De gevolgen van
wanbeleid, rechtstreeks voortkomend uit
bestuurlijke onbekwaamheid.
We gaven er ons extra rekenschap van toen
we in onze archieven stuitten op een
reportage met Morten Olsen, de trainer
van Ajax die in de voorbije weken zou
benaderd zijn door Michel Verschueren
met het oog op een mogelijke aanwerving
als trainer. Olsen, in februari van dit jaar
geïnterviewd door de NRC, zegt o.m.:
„Door de gezwijzigde situatie na het Bosman-arrest is het onmogelijk dat Ajax op
internationaal niveau weer een lange glorietijd beleeft. Het voetbal is totaal veranderd. Doordat clubs onbeperkt buitenlanders kunnen aantrekken zijn er in de
Europese competities veel betere tegenstanders gekomen. Clubs die vroeger tot
de middelmaat behoorden, hebben nu
succes omdat ze zes, zeven buitenlanders
kunnen opstellen. Het cliché dat succes

überhaupt de vraag hoe lang het pubhek
deze ontwikkeling accepteert. De affinitiet
met de achterban wordt steeds minder.
Daarnaast krijgen de bondscoaches problemen als het talent van eigen bodem de
kans wordt ontnomen door te breken."

Olsen spreekt nog meer behartenswaardige woorden maar terugschakelend naar
Anderlecht onthouden we twee van zijn
gedachten. Succes kan gekocht worden
met geld én vakmanschap. Dit laatste heeft
bij Anderlecht de jongste tien - en dan
schatten we nog heel voorzichtig in - jaar
ontbroken. Volledig ontbroken. Zoals Jacques Sus in Voetbalmagazine schrijft: de
oude Vanden Stock dacht en denkt met
geld alles te kunnen kopen.
Jarenlang scheen hij zijn gelijk te halen.
Maar in de voorbije drie jaar is hij niet
enkel van zijn voetstuk gevallen, ook het
voetstuk ligt er verbrijzeld bij. En toch,
aldus Sys, schijnt men in het Astridpark
nog altijd niet begrepen te hebben. Hoe
anders verklaren dat men in de dagen voor
de topmatch (?) tegen Genk trainer Antheunis zou benaderd hebben met het oog
op mogelijke aanwerving.
Deontologie is aan Anderlecht niet besteed. De clubleiding heeft alle contact met
de realiteit verloren. Constant Vanden
Stock heeft nog een betrachting: de oude
familiale structuren in ere herstellen. Met
de zoon en de neef aan de leiband en met
Verschueren zolang mogelijk als blaffende
hond die mag bijten wanneer hij daartoe
opdracht krijgt. Verder zal brave Jean
Dockx de genomen verkeerde beslissingen
ongetwijfeld verdedigen en Frank Vercauteren kan getolereerd worden zolang
hij maar geen moeilijkheden veroorzaakt
en meent zich een eigen mening te mogen
veroorloven. Zo wil Anderlecht naar de

top terugkeren. Arm Belgisch voetbal dat
ook nog eens geteisterd wordt door de
mislukkingen rond de veiligheidskaart die
ertoe geleid hebben dat een krachtige
sponsor als Interbrew zich verplicht voelde
af te haken. Verder kibbelt de in volle
gezagscrisis verkerende profliga over de
zin (en de onzin) van een mogelijke interne
audit en probeert Geert Sustronck van
Harelbeke voor de televisiecamera's de
geloofwaardigheid van ons profvoetbal
met bewonderenswaardige moed en vriendehjkheid te verdedigen.
Niets dan lasten dus voor het voetbal.
Ware het niet dat we nog even willen
teruggrijpen naar de reportage in de NRC
met Olsen. Hij schenkt de brave burger, of
beter voetballiefhebber moed: „Bij Olsen
mag een voetballer zich uitieven. Deze
vrijheid uit zich in schoonheid, subtiele
bewegingen, geniale ingevingen maar
soms ook in onbegrijpelijke blunders.
Want in elke gedurfde actie schuilt een
risico. (...) Ik wil dat de individuele kwaliteiten van mijn spelers komen bovendrijven. Voetballers moeten plezier in hun
werk hebben. Het meest efficiënte voetbal
wordt gespeeld door Noorwegen. Dat
elftal speelt met tien man achter de bal.
Voor elke wedstrijd berekent de computer
wat er wel en niet kan. Als het zo moet, zou
ik uit het voetbal stappen. Er dient ruimte
te zijn voor creativiteit. Om te overleven
moet voetbal een lust voor het oog zijn.
(...) Het heeft mij altijd aangetrokken dat
Ajax naast creatief, attractief voetbal ook
aansprekende successen heeft behaald.
Het wordt wel steeds moeilijker die combinatie vol te houden. Wmnen is belangrijker geworden door het geld en de
commercie. Dat heeft berekend voetbal in
de hand gewerkt dat door verdedigende
ploegen steeds beter wordt uitgevoerd.
(...) Bij elke wedstrijd moetje het creatieve
aspect en het beoogde resultaat op de
weegschaal leggen. Leven is risico. Ik vind
dat je moet voetballen met een ingecalculeerd risico. Een speler moet een bal
kunnen verhezen."

Morten Olsen:
„voetballers
moeten
plezier
hebben in hun
werk".

Een trainer met soortgelijke opvattingen,
waar hij ook nog vierkant durft voor
uitkomen, kan alleen maar een zegen zijn
voor ons voetbal. Op voorwaarde wel te
verstaan dat hij werkt... in een club met
visie, in een club waarin hij zijn overtuigingen kan en mag realiseren.

Olympos
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stad en land

Stef Bos
vertelt In z(jn
liedjes hele
verhalen.
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De meest markante chansonnier van de
negentiger jaren is wellicht de Antwerpse
Nederlander Stef Bos. Een origineel zeer
herkenbaar stemgeluid gepaard aan het
talent van de woordkunstenaar, die in zijn
liedjes hele verhalen schrijft binnen de
ruimte van vijf minuten. Met zijn drie
eerste plaatjes én telkens aanverwante muziek-theatershow bouwde Stef Bos een
trouw publiek op.
Vijf plaatjes op een kleine tien jaar, en dus
hoog tijd voor een verzamelaar. En zoals
we van hem mogen verwachten is ook
deze straalplaat een eigenzinnig meesterwerkje geworden.
„Ik heb stad en land afgereisd, onderweg
liedjes geschreven en gezongen, en de
afgelopen tijd geluisterd naar de liveopnamen van de jongste zes jaar. Hieruit

koos ik zeventien nummers, luisterde naar
de bindteksten, en besloot ze weg te laten:
de 72 minuten die je voor een cd ter
beschikking hebt kunnen beter met muziek gevuld worden...", luidt de wijze
commentaar die Stef Bos in het bijgevoegde tekstenboekje kwijt wil.
Met het inleidende liedje Hilton Barcelona, zijn meest recente radiohit, krijg je
eigenlijk een synthese van de figuur Stef
Bos: zijn scherpgetand realisme gaat gepaard aan lichtvoetig cynisme, omlijst
door flarden poëzie en romantiek die
verschijnen en weer uiteenrafelen. Het
daaropvolgende drieluik, uit De onderstroom, dompelt de luisteraar in veel minder toegankelijke en wat filosofische bedenkingen die zijn recente theatershows
kenmerkten. Zijn De tovenaar klinkt uit
zijn mond als synoniem voor „alledaagse
politicus". Gelukkig volgen Zondag in
Soweto en Awawa, dansen die ondanks
hun wat speelse en luchtige aanpak een
aanklacht zijn tegen de tragedies die zich in
Zuidelijk Afrika hebben afgespeeld. En
hier sluiten Mamira Fenna en het in het
Engels gebrachte Sophiatown sfeervol bij
aan. Niet onaardig, maar in de taal van
Shakespeare herken je Stef Bos nog amper.
Een aangename verrassing is dan weer zijn

Rijksuniversiteit Leiden, beet het spits af.
Eind november waren er in de UFSIA te
Zij promoveerde ooit op de scriptie Ik heb
Antwerpen zo'n tweehonderd mensen
het Injouw stem gehoord, over de rol van
verzameld, om er de startdag van een
campagne over voorlezen mee te maken. het gezin in de literaire socialisatie van
kinderen. Ze wees erop dat voorlezen niet
In dit bastion van geleerdheid, waar de
vroeg genoeg kan beginnen - vanaf O jaar
schrijftafeltjes en stoelen opschriften
- en dat het een dagelijks ritueel zou
dragen zoals 'kutbol, veel- aars, cunt,
moeten zijn, dat net zoals eten en slapen
ever danced with the devil in the pale
een vast onderdeel van de dag is. Voormoonlight' en 'support your lokal redstar
l<ommando' had de Werkgroep Kinder- lezen brengt plezier voor kinderen én
boeken van de Vlaamse Uitgevers Ver- ouders, het moet een activiteit binnen
het gezinsleven zijn, waarbij een lekkere
eniging enkele eminente sprekers uitlees- en luisterhouding wordt aangenogenodigd. De dag was verdeeld in een
men. Dit voorlezen zal het latere leesplenair gedeelte en enkele sessies rond
plezier en leesvaardigheid bevorderen,
voorlezen in de kinderopvang, basisonén de woordenschat vergroten. Er is een
derwijs en lerarenopleiding, bibliotheken
positieve relatie tussen voorlezen en de
en gezlns- en ouderenorganisaties.
latere leesvaardigheid op school. Dat
Minister van Cultuur Luc Martens had het
voorlezen het volgens de prof haalt van
vooraf over de emotionele en creatieve
vertellen, heeft te maken met het feit dat
behoefte ter bevordering van de intelkinderen al vlug leren onderscheiden dat
ligentie, en wees meteen op de webstek
leesbevordering, bib. Vlaanderen, be die geschreven en gesproken taal verschilkadert in de campagne Lezen is meer dan lend zijn, een boek is een vertelling met
je denkt. De minister sprak er ook zijn spijt een zondags pakje aan.
De tekst die men vooheest is afhankelijk
over uit dat adolescenten van het lezen
van de leeftijd van het kind, met veel
worden weggerukt door visuele- en auditieve verleiders.
prenten of alleen tekst, maar kan ook
verschillen naargelang de stemming van
de ouder of het kind. Voor ledere situatie
ZONDAGS PAK
bestaat wel een aangepast boek.
Prof. Dr. Helma van Lierop- Debrauwer,
Ook wees mevrouw Van Lierop op de
docente aan de Katholieke Universiteit
leesbevorderende werking van het voorBrabant in Tilburg en hoogleraar aan de
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ingetogen versie van Door de wind, waarmee Ingeborg in '89 naar het Songfestival
ging en voor Bos een eerste doorbraak
betekende.
De liedjes De Tederheid en Mijn stad
(Antwerpen) zijn pareltjes voor de liefhebber van het luisterlied. Waarna zijn
eerste titel Is dit nu later en het gevoelvolle
credo Papa tot zijn beter werk horen.
Tussen door bijt Stef nog even van zich af
met Fake, dat hij begin '90 schreef in een
kleedkamer terwijl Waker Capiau de mensen een Rad van Fortuin voor ogen draaide
en als kleuters behandelde. Ook afsluiter
Ik heb je lief komt uit zijn introverte show
Tussen liefde en leegte, waarbij Jan modaal
het geluk maar niet vindt in consumptie en
onvrede, en ontevredenheid steeds dreigender worden...
Stef produceerde deze plaat zelf voor
HKM.

NIEUWE THEATERTOER: ZIEN
Op 13 januari '99 zet Stef Bos zijn gloednieuwe theatershow Zien in première op
de planken van het CC van Mortsel.
Waarna tot 21 mei een kleine tachtig
optredens volgen in alle grote theaterzalen
van Vlaanderen en Nederland met het
Blankenbergse Casino als apotheose. En

lezen, stillezen en de school- en klassebiebs (die dagelijkse kost zouden moeten zijn!). Maar vooral bleek ze een tegenstander van technisch lezen. Ook
vroeg ze dat ouders zouden blijven voorlezen, lang nadat het kind al zelf kan
lezen, al was het maar om het feit dat ze
moeilijker teksten voorlezen dan de
meeste kinderen op dat ogenblik zelf
kunnen lezen.
FRAGMENTEN
Herman Kakebeke, die jarenlang met lezen en voorlezen in het onderwijs werkte,
getuigde op een humoristische en gesmaakte manier over zijn ervaringen.
Hij stelde- ,,Alsje boeken en kinderen bij
elkaar wil brengen, is voorlezen de aangewezen weg". Zijn ondervinding leerde
hem datje het best met fragmenten kunt
werken: je vertelt kort over het boek en
leest dan enkele fragmenten die de
nieuwsgierigheid moeten prikkelen. Het
voorlezen geschiedt liefst zonder toeters
of bellen, en bijvoorbeeld niet tijdens een
leesontbijt. Kakebeke zei ook nog ,,Bij
voorlezen wordt elk kind gelijk, of het nu
een goeie, middelmatige of slechte lezer
is."
LEVENSECHT
Vervolgens gaf Jan van Coiliie, docent

zoals te horen op zijn nieuwe plaat Stad en
land, live 92-98 wordt het wellicht een
soort „best of..." van 10 jaar liedjesmaken
en zingen.

CONCERTEN
Op zaterdag 12 december treedt folkgroep
Alverweeghe op in de St.-Jozefskerk aan de
Levensesteenweg te Hoog-Evere (1040
Brussel) met een volks kerstconcert.
En twee jaar geleden bracht Herman van
Veen een speciaal kerstprogramma Liederen rond Kerstmis in enkele Vlaamse
kerken. Exclusief voor de Nederlanden
brengt hij deze liederenreeks, zij het in
andere en meer uitgebreide vorm, in de
Antwerpse Carolus Borromeuskerk aan
het Conscienceplein. De optredens van
15, 16, 17 en 20 december zijn reeds
uitverkocht, en er zijn nog plaatsen beschikbaar op 22, 23, 25 en 26 december
om 20u. Snel reserveren is de boodschap,
aan de EKU-ticketshow, 03/213.86.60,
aan de Antwerpse Kammenstraat 70 of de
kassa van de Elisabethzaal.
Maandag 14 december folkavond in de
Brusselse AB. Elisa Carthy en Saul Rose,
met fiddle en accordeon. Om 20u. in de
grote zaal, mét zitplaatsen.
Sergius

Jeugdliteratuur aan het Lemmensinstituut en het Koninklijk conservatorium te
Brussel, zijn visie op voorlezen. Voor hem
moet voorlezen geschieden met teksten
die zich lenen tot expressiviteit omwille
van klankkleur, klankrijkdom, nabootsingen en herhalingen. Humoristische boeken met levensechte dialogen waarin
krachttermen, uitroepen en vragen aan
bod komen zijn steunelementen om de
luisteraars te blijven boeien, om hen te
laten meeleven en meedenken.
Volgens Van Coillie kan iedereen voorlezen, je kiest gewoon een verhaal dat
jezelf en je doelpubliek aanspreekt en
klaar is kees. Je leest voor met je hele
lichaam, gezicht (mimiek), en gebruikt
alle mogelijkheden van je stem: intonatie,
klemtonen, hoger en lager, volume, tempowisselingen, met als extra's geluiden
en ingelaste stilte's.
De aanwezigen hoorden alvast dat Roald
Dahi, Anthony Horowitz, Terry Jones en
Ton Tellegen zich bij uitstek lenen om
kinderen te boeien.
Een interessante dag, die nu zijn gevolgen moet krijgen op het terrein. De
kinderen zouden er wel bij varen mocht
de ministervan Onderwijs nu ook nog het
nut van voorlezen inzien.
(mvti)

B 5 mensen die onafhankelijk van elkaar en ieder zo om
zijn of haar eigen redenen de tocht aanvatten naar Constantinopel
om elkaar daar - zonder dat dit afgesproken was - te ontmoeten.
Dat IS het boeiende uitgangspunt van Het verlangen naar
Constantinopel, het debuut van Wim Jurg. De auteur besteedt
bijzonder veel aandacht aan de historische achtergrond van het
gebeuren - omstreeks 640 v. Chr. - en weet dat keurig te
vermengen met de fictieve belevenissen van zijn hoofdfiguren.
(Uitg. Kwadraat - Utrecht. 1998. 600 fr.)
i l In Moedeloos voorwaarts leren we de 'Bekende (TV-)
Nederlander' Maarten Spanjer niet kennen als deelnemer aan een

KORT IN DE KIJKER
of andere vreemde therapie of als bestuurder van een taxi, maar
als auteur van verhalen. We zijn formeel: Spanjer heeft geen grote
boodschap, en dat maakt hem des te prettiger om lezen. Erg
aangenaam boek! (Uitg. De Arbeiderspers - Amsterdam. 1998.
500 fr.)
Een andere Bekende NederlanderMaming is Stef Bos.
In Meer dan papa zijn 's mans liedteksten gebundeld en zoals uit
de titel moge blijken heeft Bos heel wat meer in zijn mars dan de
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- naar Nederlandstalige normen - superhit 'Papa'. Ofschoon 'Gek
zijn is gezond' raden wij u zeker ook 'Is dit nou later' aan. (Uitg.
Houtekiet - Schoten. 1998. 498 fr.)
Paul Reiser biedt in Stelletjesgedoe een oplossing voor
een probleem waar iedere lezer wel eens mee geconfronteerd
wordt: hi| zou het boek wel willen lezen, maar het is zo dik.
Daarom begint Stelletjesgedoe meteen op blz. 145, zodat je na 20
blz. al kan zeggen: 'Ik zit al aan blz. 165.' De overige 150 blz.
schrijft Reiser vol met kleine verhalen over het grote samenleven
van twee mensen. Soms lachwekkend, soms ook heel erg flauw.
(Uitg. Archipel - Amsterdam. 1998. 500 fr.)

CULTUUR
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400 jaar geleden
overleed Marnix
:Rif.koOM£CHt5
Marnix van Sint-Aldegonde werd te Brussel in 1540 geboren, ergens tussen 8
maart en 20 juli. Een eerste maal was hij
gehuwd met Phihppolle van Bele, die in
1586 overleed. Hij ging een tweede huwelijk aan met Cathelijne van Eeckeren,
weduwe van Jan van Stralen, burgemeester van Antwerpen. Zelf was Filips van
Marnix, heer van Sint Aldegonde en
West-Souburg zoals hij voluit heette, Antwerps burgemeester tijdens de calvinistische republiek, van 1583 tot 1585.
Samen met zijn broer Jan studeerde hij, in
de jaren 1553-55 aan de universiteit te
Leuven en vervolgens aan universiteiten
in Frankrijk, Italië en Zwitserland. In dat
laatste land legde hij zijn eerste contacten
met calvinistische denkers en theologen.
In 1561 keerde hij naar Brussel en Antwerpen terug.

IN NAAM VAN ORANJE
In 1565 sloot Marnix zich aan bij het
Eedverbond der edelen en nam hij deel
aan tal van officiële onderhandelingsdelegaties. Zo ontmoette hij in 1566 voor
het eerst de prins van Oranje. Het is de
roerige periode van de beeldenstorm, ook
te Antwerpen. Na de moord op zijn broer,
te Oosterweel, voelde Marnix zich niet
meer veilig in de Zuidelijke Nederlanden.
Vanaf 1571 trad hij volledig in dienst van
de prins van Oranje. Hij volgde daarin de
Antwerpse stadspensionaris Jacob van
Wesembeke op en was de vertegenwoordiger van de prins op talloze buitenlandse
missies en besprekingen. Te vermelden is
bovendien zijn diplomatieke zending ten
aanzien van de vrouw van Willem van
Oranje, Anna van Saksen, omwille van
haar amoureuze relatie met Jan Rubens,
oud-schepen van Antwerpen en vader van
de barokschilder. Uitermate intensief waren ook zijn besprekingen in 1579 en
1580 te Gent, om de vrede te herstellen.
In de periode 1577-1583 was Antwerpen
het centrum van de protestantse opstand
tegen de Spaanse koning Filips II en het
schrikbewind van hertog Alva. In 1577
had Antwerpen zich van het Spaanse rijk
afgescheurd en een zelfstandig bestuur
samengesteld.
Samen met de prins van Oranje gaf Marnix de voorkeur aan de Franse hertog van
Anjou als vorst der Nederlanden. De
Franse Furie te Antwerpen in 1583 bracht
dit voorstel wel erg in diskrediet en beide
politici in een lastig parket. Marnix trok

zich dan ook terug op zijn kasteel van
West-Souburg. In 1583 werd hij echter als
buitenburgemeester terug naar Antwerpen geroepen. Hij moest er zich vooral
bezighouden met de verdediging van de
stad. Rond deze tijd zond Filips II de
bevelhebber Alexander Farnese naar Antwerpen om de stad te belegeren en te
heroveren. De toestand te Antwerpen
werd erg kritiek. De toegezegde hulp
bleef achterwege. De ingenieuze brug van
Farnese sloot de Schelde definitief af en
bracht de bevoorrading ernstig in gevaar.
De situatie werd onhoudbaar en Marnix
bereidde de overgave voor, deze werd
ondertekend op 17 augustus 1585. De val
van de stad werd in zijn schoenen geschoven, Marnix trok hieruit zijn conclusies en wenste zijn politieke loopbaan
niet verder te zetten.
Vanaf dan legde hij zich verder toe op zijn
literair-theologische geschriften en begon
een aanzienlijke privé-bibliotheek. Marnix verzorgde aldus diverse politieke en
literaire geschriften, voerde een uitgebreide briefwisseling en verzorgde uitstekende vertalingen en berijmingen van
bijbelteksten en psalmen. De vertaling
van de bijbel was een officiële opdracht,
die hem was toevertrouwd door de Staten-Generaal. Toch bleef men op hem
beroep doen, ook voor politieke opdrachten, maar dan in de noordelijke
Nederlanden.
Marnix overleed te Leiden op 15 december 1598, nu 400 jaar geleden.

DE STICHTING ALDEGONDE
Als waardig eerbetoon voor deze grote
figuur uit de geschiedenis van de Nederlanden werd in 1997 de Stichting
Aldegonde opgericht. Deze AntwerpsZeeuwse vereniging wil het historisch
erfgoed met betrekking tot de voormalige
gemeente Oost- en West-Souburg in al
haar aspecten bevorderen.
Vanzelfsprekend speelt de figuur van
Marnix van St.-Aldegonde daarin een
cruciale rol. Reeds in 1898, toen hij 300
jaar gestorven was, namen enkele Antwerpenaren het initiatief tot een herdenking op de begraafplaats van WestSouburg, waar zij een monument voor
Marnix hadden laten oprichten.
De huidige herdenking, ter gelegenheid
van zijn 400-jarig overiijden, is een Nederlands-Vlaams initiatief.
De herdenking nu zaterdag 12 december
bestaat uit twee delen.
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Een academische zitting in de St.-Jacobskerk te Vlissingen (voormiddag) in
aanwezigheid van de prins van Oranje, en
een herdenkingsplechtigheid op het Marnixplein én bij de gedenknaald te WestSouburg (deelgemeente van Vlissingen),
in de namiddag.
Op de academische zitting spreekt prof.
dr. R. De Smet (VUB) over Marnix in
dienst van Oranje, diplomatie op Europees niveau. Drs R. Rijkse, conservator
van de Zeeuwse bibliotheek, heeft het
over Marnix als psalmist en literator.
Op de namiddagplechtigheid bij de gedenknaald te West-Souburg houdt Hugo
Schiltz een toespraak. Daarop volgt een
bloemenhulde.

„REPOS AILLEURS"
Ter gelegenheid van deze herdenking verschijnt ook een keurig verzorgd kijk- en
leesboek over Marnix van Sint-Aldegonde.
In dit boek wordt de geschiedenis van het
kasteel van West-Souburg of Slot Aldegonde, voor het eerst grondig beschre-

Mamix. een Vlaming in dienst van
de prins van Oranje
ven aan de hand van divers bronnenmateriaal. Na een korte schets van de
algemene historische gebeurtenissen in de
Nederlanden, wordt Marnix in zijn tijd
geplaatst en wordt zijn verblijf in Zeeland
aan de hand van authentieke documenten
beschreven. Scharnierperiode in dit werk
is de Antwerpse periode van Marnix.
Ook de behandeling van zijn specifieke
literaire en diplomatieke kwaliteiten, vervolledigen het beeld van deze kleurrijke
persoonlijkheid, van wie het devies
luidde Repos ailleurs (de rust is elders).
Deze mooi publicatie is het resultaat van
de samenwerking tussen het Stadsarchief
van Antwerpen, het Provinciaal Archeologisch Centrum Zeeland, het Gemeentearchief Vlissingen en de Zeeuwse bibliotheek.
Dirk Stappaerts
c» Dit boek kost 1.100 fr. (62 fl.), in de
boekhandel of door overschrijving op
rek. 220-0900288-67 van Uitg. NV
Petrarco-Pandora, Antwerpen.
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LOCK, STOCK AND TWO SMOKING BARRELS
Lock is het mechanisme dat zorgt dat de ladmg van een wapen
explodeert, stock is het houten gedeelte achteraan een geweer,
{samen vormen ze de Engelse uitdrukking: 'Alles inbegrepen') voeg
daar nog twee rokende lopen bij en je krijgt de titel verklaard. En
niet alleen de titel is bijna enkel voor Cockney-Engelsen begrijpbaar, zowat de hele film door moet je je oren spitsen, anders
mis je een groot gedeelte van de snedige, soms schunnige dialogen.
Ook je ogen uitkijken is de boodschap: er lopen zoveel personages
rond, die allemaal zo sterk op elkaar gelijken, datje soms de draad
dreigt kwijt te raken. Is dit dan een slechte film ? Neen, soms is hij
zelfs erg leuk. Het is een te pruimen gangsterfilm, die speelt in een
gore Londense achterbuurt, waar vier vrienden proberen meergeld
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NIEUW IN DE BIOS

schaduwzijde van de wereld al vroeg leert kennen. De jongeman is
gekend in de werkmansbuurt van Hollyfield en speelt geregeld kat
en muis speelt meteen politieman (Jon Voight). Hij zal de overheid
weerstaan als die zijn huizenblok afbreekt, en kamperen op de
te verdienen. Maar een en ander loopt slecht af en ze komen in
aanraking met gangsterbaas 'Bijltjes Harry' die achter hen aanzit. ruines, tot diezelfde overheid hem een appartement naar eigen
keuze ter beschikking stelt. Je kan niet anders dan sympathie
Liefhebbers van Engelse films zullen hier toch van kunnen
hebben voor deze kleine dief die tot gangsterbaas evolueert. Vooral
snoepen, niet-doorgewinterde filmkijkers onthouden zich beter.
wanneer hij de lokale politie in haar hemd zet. Zo plaatst hij
("1/2)
bijvoorbeeld een smak geld op de bank en zorgt er daarna voor dat
de bank overvallen wordt. Veteraan-regisseur John Boorman heeft
THE GENERAL
hier weer een werkstuk afgeleverd zoals alleen hij dat kan, en dan
Dublin, 18 augustus 1994, Martin Cahill (Brendan Gleeson)
nog wel in zwart wit! (***)
wordt door een sluipschutter neergeknald voor zijn huis. De rest
van de film is een flashback van de knaap Martin die de
Willem Sneer

MEDIALANDSCHAP

'ïfes^ Mama is boos John Cisbers is beroepsmilitair,
hij Is 20 jaar getrouwd en vader van 4 kinderen.
Wanneer aan het licht l<omt dat hij er een vriendinnetje op nahoudt, laaien de gemoederen hoog op.
Vooral mama is erg boos. Nederlandse komedie van
Ruud van Hemert uit 1986 met Peter Faber, Geert de
Jong en Adelheid Roosen. Zat. 12 dec, Ned. 1 om
21U.07
^J? Showgirls Liefhebbers van neon, glitter en
borsten komen rijkelijk aan hun trekken in deze
Amerikaanse film van Paul Verhoeven uit 1995. Een
leeghoofdig blondje werkt zich al strippend naar de
top en realiseert zo haar 'American Dream'. Met
Elizabeth Berkley, Kyle Macl.3chlan en Cina Cershan.
zon. 13 dec, vra om 22u.05

^

week verscheen 'De rol van de media in de
Vorigemulticuitureie
samenleving' (VUBPress), met
daarin een tiental bijdragen over media en
maatschappij.

Media en Vlaamse
natievorming

'De rol van de media in de multiculturele
samenleving' is (een gedeelte van) het
resultaat van het Vijftiende Vlaamse Congres voor Communicatiewetenschap dat
ö * Alliantie VU & ID21 De Vlaams Nationale
op 22 oktober 1996 gehouden werd aan
Omroepstichting laat TV-kijkend Vlaanderen vande VUB. Het congresthema zit vervat in de
avond kennismaken met het verhaal achter de Altitel van de uitgave, tevens het eerste deel
liantie VU & ID21. De Alliantie-film, waahn acteurs van
van een nieuwe reeks 'Media en MaatKlein Barnum kritische politieke sketches brengen, is
schappij'. De wetenschappelijke interesse
een productie van het Gentse huis Timescapes.
voor dit thema beperkte zich aanvankelijk
Maan. 15 dec, TVi om 23u.i5
tot het onderzoek naar media en etnische
minderheden, later, vanaf de jaren '80,
Cefundenes Fressen Nieuwe culinaire-doging ook meer aandacht naar de vercumentaire serie van Midas Dekkers over de bihouding tussen media en culturele idenologische, culturele en scheikundige aspecten van
titeit, media en natievorming en naar de
'eten' De eerste aflevering kreeg niet ten onrechte
relatie tussen dominante en sub-culturen.
de titel 'Het Grote Genieten' mee. Dins. 15 dec,
„Het feit dat wij als gevolg van de 'gloNed. 3 om 20U.19
balisering' in een maatschappij leven waar
mensen uit verschillende culturen meer en
meer met elkaar in contact komen, nemen
wij als maatschappelijk gegeven aan." zegt
Julian Sands en
mede-samensteller Hans Verstraeten, in
Elisabeth Shue in
zijn inleiding. „Of dit verschijnsel al dan
drama 'Leaving Las
niet met de begrippen 'multiculturele
Vegas'. Woen. 16
maatschappij' en 'globalisering' kan geanalyseerd
worden, daarover kan beslist
dec, Canvas om
een
heuse
discussie
gevoerd worden. Dit
20U.55
boek concentreert zich echter vooral op de
vraag welke rol de media hierbij spelen in
hun verhouding tot de mediagebruikers."
^=^ Panorama: Je autosleutels of je leven Het
Het werk valt uiteen in drie grote delen. In
fenomeen hoiveJacking'\s nog vrij nieuw. De kans dat
een eerste komt de theorievorming rond
je ermee te maken krijgt stijgt naarmate je auto
het onderwerp ruim aan bod. Een tweede
nieuwer en vooral duurder is. Panorama praat met
deel heeft het over de media en hun rol in
slachtoffers en onderzoekt hoe de ordediensten de
de contstructie van de culturele identiteit.
nieuwste rage van autodiefstal proberen aan te pakEen afsluitend deel gaat dieper in op de
ken Dond. 17 dec, TVl om 2iu.45
media en de stereotypering van etnisch^^èsz^' Dead Man walking Amerikaanse film van Tim culturele minderheden.
Robbins uit 1995, gebaseerd op het ware verhaal van
Helen Préjean, met Sean Penn en Susan Sarandon. In
TE ONDERSCHEIDEN
de gevangenis wacht een terdoodveroordeelde op
Uit deel twee plukten wij een bijdrage van
zijn terechtstelling. Helen Préjean, een zuster die zich
Anja Detant, vorser bij het Centrum voor
doorgaans met kansarmen bezighoudt, heeft van
de Interdisciplinaire studie van Brussel
hem een brief gekregen waarin hij haar vraagt hem bij
(VUB). In 'Op zoek naar een Vlaamse
te staan tijdens zijn laatste weken. Vr||. 18 dec, TVl
natie.
Bedenking over de rol van de media
om 21U.45
in het proces van natievorming in Vlaanderen' tracht zij een antwoord te geven op
'^=J' Farlnelli Filmdrama van Gerard Borbiau uit
de vraag óf, hoe en waarom de Vlaamse
1994, een inleiding in de ongekende en magische
media het vormen van een Vlaamse staat
wereld van de grote castraatzangers uit de 18de
beïnvloeden. Zij bouwt haar betoog op
eeuw. Met Stefano DIonisi, Jeroen Krabbé en Mamiddels een definiëring van onder meer de
rianne Basier Vrij. 18 dec. Ned. 3 om 23U.18
begrippen 'nationalisme', 'staat' en 'natie'.
Grofweg komt het erop neer dat 'de staat',
in welke vorm dan ook, een artificiële
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constructie is die bovendien aan verandering onderhevig is. De aanmaak van een
gemeenschappelijke geschiedenis (of beter: de aanmaak van een consensus daarover) kan daarbij bijzonder nuttig zijn.
„Door de nationale identiteit te wortelen
in een gemeenschappelijk verleden en een
gemeenschappelijke cultuur, wordt het
mogelijk het bestaan van de natie te naturaliseren en te objectiveren" luidt het
ergens. Het is een visie die diametraal
tegenover deze van het volksnationalisme
staat. Daar is de natie immers een natuurlijk gegeven. „Nationalisme" aldus
Detant, „is met andere woorden de ideologie die de staat wil 'nationaliseren', tot
een staat van en voor de 'natie maken', een
natie die daarbij in cultureel homogene
termen wordt gedefinieerd. Nationalisme
kan dan ook begrepen worden als de
politieke vertaling en concretisering van
een gemeenschap die 'gedacht' wordt als
een natuurlijke, prepolitieke entiteit: het
nationalisme als een symbolisch betekenissysteem waarbinnen de grenzen van de
politieke gemeenschap en de identiteit van
de gemeenschap genegotieerd en geformuleerd worden."
Wil Vlaanderen, of de Vlaamse natie, met
de huidige, maar ook met eventuele toekomstige, uitgebreide bevoegdheden, een
legitimiteitsbasis hebben dan is het noodzakelijk dat er een verschuiving plaatsvindt
van „identificaties van het traditionele
staatsniveau naar dat van de regio's." In
mensentaal: de inwoner van Vlaanderen
moet zich meer in Vlaanderen dan in
België kunnen herkennen. „Daarbij steunt
de nationalistische formule op de premisse
dat er in de realiteit zoiets bestaat als een
'volk' of een 'natie', die zich door zijn
particuliere eigenschappen onderscheidt
van andere volkeren of naties (...)."
ONDERZOEK GEVRAAGD
Voor zover het de theorievorming betreft
volgt Detant een klare lijn, wat niet wil
zeggen dat u het daarom ook met haar eens
moet zijn. Maar de beschrijving van de rol
van de media in het proces van de Vlaamse
natievorming is maar een mager beestje.
Detants these is dat de media zich om
diverse redenen achter dat Vlaamse project scharen en het dus een legitimiteits-

De rol van de Vlaamse media bij de
Vlaamse natievorming vraagt verder
onderzoek.
basis verschaffen. Omdat media nu eenmaal systeembevestigend werken, omdat
ze zich geregeld moeten beroepen op
'institutionele bronnen', omdat ze (soms)
niet buiten het officiële discours kuimen.
Maar ook omdat ze economisch baat
hebben bij een Vlaams profiel: het biedt
hen immers de mogelijkheid om zich te
beroepen op de noodzaak van Vlaamse,
cultuureigen programma's. Bovendien
vinden de Vlaamse media een bestaansreden in juist het feit dat ze Vlaams zijn.
Mocht niet Vlaanderen maar België één
staat zijn dan hield dat vrijwel de opheffing
in van een aantal TV-stations (zeker bij de
openbare omroep) en geschreven media.
Het in stand houden van de eigen,
Vlaamse media-industrie speelt dus zeker
mee. Belangrijk gegeven in dat hele verhaal is ook de 'onafhankelijkheid' waarover de media voor zichzelf en voor de
publieke opinie nog altijd (menen te) beschikken. Het maakt hun discours geloofwaardig. „We kunnen er dan ook van
uitgaan (sic) dat de rol van de media in het
legitimeren van de institutionele ontwikkelingen in België niet te verwaarlozen is"
zegt Detant.
Ofschoon een boeiende aanzet tot een
analyse van het media-gegeven in de
Vlaamse natievorming, blijkt uit Detants
bijdrage dat er een schromelijk gebrek is
aan wetenschappelijk onderzoek naar dit
onderwerp. Teveel veronderstellingen en
theorievorming naast de kwestie (of niet
genoeg teruggeplooid op het thema) larderen alvast deze bijdrage. We wachten
dan ook vol ongeduld op meer en vooral
nog beter.
(gv)
c» De rol van de media in de multiculturele samenleving. Els Schelf out &
Hans Verstraeten (red.). Uitg. VUBPress - Brussel In de reeks 'Media &
Maatschappij'. 1998. 294 blz., 750 fr.

Fortis

Een te rechtvaardigen uitzondenng kan
bestaan waar voor één vreemd woord
een gehele Nederlandse zin voor nodig
Vreemde woorden gebruiken waar duiIS Zoals snobisme (= méér kennis voordelijke Nederlandse woorden voor bewenden dan aanwezig)
staan zin absoluut (= volstrekt) géén
Al jaren sijpelt het vreemde woordenverrijking van de taal (WIJ, 3 dec jl -Dr
Paardekoper schrijft Fortis open brief) gebruik als een sluipend gif in onze
eigen taal Zo erg dat wie logisch het
Hoe zeer zelf taaldeskundigen dit beNederlands wil toepassen, gedwongen
weren „Authentiek" voor „oorspronIS om af en toe eens in de Van Dale te
kelijk" of „echt" gebruiken, is een miskijken om het juiste Nedelandse woord
kenning van de eigen taal Uit minterug te vinden
derwaardigheidsgevoel? Of snobisme'

Waarom gebruikt men het Engels als het
ook in het Nederlands kan? Het zou
kunnen zeer simpel zijn en veeleer uit
opschepperij Een stel branieachtigen
(= druktemakers) die denken dat wat
men met verstaat gewichtiger klinkt In
dit land durft men dat In grote en trotse
landen zoals Duitsland en Frankrijk zal
men zich wel bezinnen en de taal van
het land gebruiken
Typisch als misbruikt taalgebruik is het
politiek jargon Holle en nietszeggende

woorden waar de gebruiker achteraf elk
mogelijk begnp kan aan hechten, zonder zich te binden Het gebrek aan
kritische geest maakt dat de toehoorder
zwijgt en géén nadere uitleg vraagt Ook
uit schnk om voor dom gehouden te
worden Tenwijl juist de gebruiker van
het jargon (= voor oningewijden moeilijk verstaanbare taal) een blaam zou
moeten krijgen
Willy Degheldere,
Brugge

WEDERWOORD

Meer blauw
OP straat
De VLD heeft bekendgemaakt met het
thema veihgheid naar de parlementsverkiezingen te trekken. Veiligheid is vanzelfsprekend een belangrijk punt en elk
initiatief in die richting moet dan ook
toegejuicht worden. Toch valt het op dat
de liberalen andermaal de kaart van de
harde aanpak trekken. Met veel geld en
manschappen gaan ze de criminaliteit te
li)f. Op een agent meer of minder wordt
met gekeken. De VLD wil duidelijk meer
uniformen, meer "blauw" in het straatbeeld.
Dit standpunt getuigt van een zeer enge
visie. Je kunt een distel honderd keer
afmaaien, als je de wortel met verwijdert,
komt hij toch steeds terug.
Veihgheid vraagt meer aandacht voor
misdaadpreventie. Veel criminaliteit,
kleine en grote, kan bestreden worden
nog voor ze zich voordoet door de
mensen op gevaarlijke situaties te wijzen,
door huizen te beveihgen, door geldtransporten met plofkoffers te laten gebeuren, door wapenhandel en -productie
te verbieden, enz.
Ook de oorzaken van de misdaad moeten
worden aangepakt. De onveilige stadsbuurten zijn met toevallig het toonbeeld
van sociale ellende en uitsluiting. Wie zijn
brood kan verdienen, hoeft er geen meer
te stelen. Maar wie je als beest behandelt,
zal zich als beest gedragen. Armoede en
discriminatie zijn nog steeds de grootste
oorzaken. Maar daar heeft de VLD blijkbaar weinig oren naar.
Onderzoek wijst overigens uit dat er in
zeer veel gebieden met zozeer een probleem is van onveiligheid, maar van een
"gevoel van onveiligheid". Dit gevoel is
veelal gebaseerd op subjectieve elementen als eenzijdige mediaberichtgeving,
maar ook vuile straten en hondenpoep.
Daar kunnen geen duizend agenten wat
aan veranderen.
Tot slot wil ik er ook op wijzen dat een
overdreven accentlegging op veiligheid
en criminaliteitsbestrijding het gevoel van
onveiligheid versterkt Hopelijk heeft de
VLD oog voor deze argumenten. Ze zijn
echter minder spectaculair en minder
makkelijk verkoopbaar als de ijzeren
vuist. Maar harde repressie is veeleer een
teken van onmacht dan van macht.
Johan Basiliades,
Brussel

VU & ID21
Alhoewel ik zeer sceptisch stond tegenover de alliantie VU-ID21 wil ik mij na de
bijeenkomst in de Arenbergschouwburg
graag aansluiten bij haar ideeën Gesprek

met inhoud, een degelijke oproep van
Bert Anciaux maar.. nu komt het.
Waarom die vrouwonvriendelijke houding van Vincent Van Quickenborne en
Patrik Vankrunkelsven' Misschien niet
echt vrouwonvriendelijk maar naïef en
stereotiep.
'k Moet eerlijk zeggen dat ik na de eerste
15 minuten de zaal haast verlaten had.
Waarom bij Margriet Hermans weer die
geijkte opmerking over haar gewicht'
Wordt een man hierop ook beoordeeld?
Trouwens is Vlaanderen die moppen over
't gewicht van Margriet met stilaan beu'
Zoals Ben Crabbé nog in Nieuwe maandag Nu Margriet op de lijkst komt neemt
ze 3 plaatsen in en... ze vinden geen
lijstduwer e.d. 't Is zo banaal en puberachtig, door daaraan mee te doen
verhezen we aan geloofwaardigheid.
Ook het „mannen onder elkaar gedoe"
van „mijn zoontjes trekken de koppen
van hun pop uit". Vraag maar aan moeders en kleuterleiders, er zijn nog jongetjes (en daarom geen doetjes) die hef
met poppen spelen en meisjes die hun
poppen molesteren, 't Is heus dat met wat
het verschil maakt tussen meisjes en jongens. Kijk maar eens naar Ket-Net, dan
zal je merken dat bij de huidige generatie
die kloof helemaal is weggewerkt. Meisjes kunnen evengoed leiding geven.
De opmerking over Miet Smet als manwijf vond ik beneden alles (verdenk mij
met van CVP- of Miet Smet-sympathieen). Wanneer een dame als Miet Smet
m een mannenwerled stuurs overkomt, ze
mag er nog zo keurig voorkomen, dan
wordt ze bestempeld als „man-wijf".
Bedroevend.
Gelukkig heb ik dat kwartier van ergernis
overwonnen en ben ik tot het einde
gebleven, 't Gesprek kreeg inhoud en
niveau. Ik geloof in VU-ID21
Dma Pubhe,
Vilvoorde

Paardekooper

uitgave kan missen, mag steeds via de
redactie met mij contact opnemen.
Dankbij voorbaat'
Jan de Laet,
Antwerpen

verschaeve
Het IS misschien niet gebruikelijk om te
reageren op een recensie. Toch wilde ik
hierbij uitdrukkelijk Toon van Overstraeten en de WIJ-redactie gelukwensen met
de afstandelijke en serene recensie van de
recente biografie van Cyriel Verschaeve
door Romain Vanlandschoot (WIJ, 3 dec.
Door deze objectiverende boekbespreking op te nemen m het partijblad levert
de Volksunie het bewijs dat het democratisch Vlaams-nationahsme aan de
vooravond van de 21ste eeuw op een
volwassen en geëmancipeerde wijze weet
om te springen met zijn eigen verleden en
met de (vroegere) mythevorming daaromtrent Proficiat!
Nico Van Campenhout,
De Khnge

Moslimraad
Als mijn informatie juist is, zou de verkiezing van de moslimraad plaats vinden
op 13 december.
Een zeer belangrijke stap is gezet, met het
oog een volwaardige gesprekspartner te
hebben om in dialoog te treden met de
overheid Niks te vroeg zou ik zeggen.
Door de verdeeldheid van de moslims, en
de lauwe belangstelling van de overheid,
zijn er veel energie en tijd verspild voor
onze maatschappij.
Geef de moslims de nodige kansen zodat
ze zich volwaardig kunnen ontplooien,
geef ze zendtijd op TV en op radio, zoals
bij onze noorderburen en zoals in Frankrijk. Zo kunnen de mensen in Vlaanderen
merken dat hun vijandsbeeld met altijd

blijkt te kloppen met de realiteit.
Deze brief is tevens een aanklacht tegenover onze openbare omroep. Wij, als
chnstene-gelovigen, worden ook met behandeld zoals het zou moeten. Om de 2
weken is er 's avonds laat een programma
van de KTRO, waar bijna niemand naar
kijkt wegens te laat uitgezonden. Zo kan
de omroep beweren dat er te weinig
belangstelling is, zodat deze, zich met
verder hoeft in te spannen. We leven in
een gesecurahseerde samenleving, mij
goed, maar behandel geloveigen met als
paria's.
Breng cultuur en theologie van de verschillende geloofsgemeenschappen op
een manier die belangstelling opwekt en
die leerzaam is. Kortom, die verrijkend
werkt.
Mahieddine De Paepe,
Manakerke

BV's lil de
alliantie
Het doet mij genoegen vast te stellen dat
de alliantie tussen ID21 en de VU enkele
bekende Vlamingen bevat Het is goed
dat mensen die iedereen kent zich achter
een gedachte kunnen, maar vooral durven scharen. Ik wacht al bijna 50 jaar op
een goed leiderschap vanwege de CW.
Misschien dat Van Peel toch eens naar
BB's - in de CVP zitten geen 'Vlamingen'
- moet gaan zoeken ....
W.B.,
Weiteren

PS De redaktie ontvangt graag brieven van lezers
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheurmand in De redaktie behoudt zich het recht voor
brieven in te korten en persklaar te maken Bneven
worden voluit ondertekend tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken
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Met vreugde heb ik gelezen dat dr. Piet
Paardekooper nog steeds die strijdvaardige Vlamingenvriend van vroeger is
(WIJ, 3 dec jl)
Paardekooper is steeds een moedig man
geweest zeker op de ogenblikken dat hij
door het Belgische gerecht werd gezocht.
Terecht haalt u zijn brochure Er zijn geen
Belgen aan (met niet te vergeten de ondertitel „Vlamingen aller partijen verenig
U'). God weet welke invloed dit bescheiden drukwerk op velen in Vlaanderen heeft gehad Toch er even bij vertellen dat een andere reeks lezingen van
hem gebundeld werden in het thans onvindbare boek De Vlammgehut van Oom
Ton (1965). Wie een exemplaar van deze

O.CM.W. Antwerpen
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VPV adat een verontruste buurt naar de pers was
X >l
gestapt met woorden als 'pedofielen' en
'moordenaars' gaat in Lanaken een project voor
Beschut Wonen niet van start. Een klassiek 'Niet in
mijn achtertuin'-verhaal.

^

UITSMIJTER

Gemakzuchrig als we zijn laten we u zelf
volgende vragen beantwoorden:
- Mag de rechtmatige eigenaar van een
huis, dat huis verhuren aan wie hij dat
wil?
- Hoeveel keer heeft u in de afgelopen
jaren gelezen, gehoord of gezien dat een
gewezen psychiatrisch patiënt (a) een
moord heeft gepleegd of (b) kinderen
heeft verkracht?
- En hoeveel keer heeft u gelezen, gehoord
of gezien dat (a) moorden zijn gepleegd
door bekenden van het slachtoffer en (b)
kinderen zijn verkracht door familieleden
of mensen die beroepshalve (veel) in aanraking komen met kinderen?
- Zou u een asielzoekerscentrum naast uw
deur willen? Een project Beschut Wonen?
We betrappen ons erop dat we op die
laatste vragen alvast spontaan 'Liever niet'
zouden antwoorden, ook al gaat daar
zelden een op feiten gebaseerd oordeel aan
vooraf. Sommigen onder ons zullen even
spontaan informatie gaan verzamelen.
'Wie zijn die mensen?', 'Waarom zijn ze
hier?', 'Gaan wij er last van hebben?' en
'Gaan we dan protesteren tegen hun
komst?'

Hui'sfEHUÜR
In Rekem, deelgemeente van Lanaken,
hebben sommigen de antwoorden niet
afgewacht toen schepen voor Sociale Zaken, Gezin en Welzijn Piet Van Berkel (VU)
zijn plannen ontvouwde om de woning die
hij van zijn ouders geërfd had om te
bouwen tot 10 wooneenheden voor Beschut Wonen. Hij zou het pand verhuren
aan vzw Het Veer. Voor alle duidelijkheid:
huisarts Van Berkel is géén lid van de vzw
en heeft al evenmin belangen in het OPZ,
het plaatselijk Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis. In plaats van zijn ouderlijke woning een beetje op te knappen en ze daarna
te verhuren - iets waaraan gezien de woningnood in Lanaken een flinke stuiver te
verdienen valt - nam hij zich voor iets te
doen voor gewezen psychiatrische patiënten. Verlies maken kon (hoeft) daarbij
vanzelfsprekend niet de bedoeling (te) zijn.
Wilde het project leefbaar zijn en dat ook
blijven - voor zowel vzw Het Veer als Van
Berkel - dan zou er een tiental patiënten
moeten worden gehuisvest. De noodzakelijke verbouwingen - met daarbij aandacht voor comfort, brandveiligheid, faciliteiten voor gehandicapten, ... - en de
voor Van Berkel daaraan gepaarde lening
maakten dat de eerste tien jaren relatief
weinig 'winst' zouden opleveren. De initiatiefnemer had zich er bovendien toe
verbonden het huurgeld voor deze instapklare, aangepaste en volledig nieuwe
studio's dat van een gemiddelde Leuvense
studentenkamer niet te laten overstijgen.
De patiënten zouden betalen aan de vzw.

^

Deze zou een vast bedrag voor de concessie van het gebouw aan Van Berkel
overmaken. Het beheer zou de vzw uitvoeren. In ruil voor hun huurgeld krijgen
de bewoners „de begeleiding en woonkosten, zijnde huur van de persoonlijke
slaapkamer, gemeenschappelijke ruimtes,
meubels, elektriciteit, verwarming, water,
abonnementsgeld telefoon, verzekeringen
en soms poetsdienst. Niet inbegrepen zijn:
individuele telefoongesprekken, voeding,
zakgeld." (uit de infobrochure van Het
Veer).

MEER ALGEMEEN
Vzw Het Veer was met dit project niet aan
haar proefstuk toe. Zij werd in 1987
opgericht op initiatief van enkele medewerkers van het OPZ. De vzw richt zich

een crimineel verleden, die ter beschikking
zijn gesteld). Tot slot: alle deelnemers
worden begeleid en zijn verplicht deel te
nemen aan dagvullende activiteiten, bv. in
beschutte werkplaatsen.

PIET: DAT NIET!
In Rekem laat Van Berkel een architect zijn
werk doen en dient daarna, zoals iedere
andere burger, een bouwaanvraag in. Op
22 oktober hangt hij die uit en informeert
de buurt over zijn plannen. Een goede
week later geven vette koppen op de
regionale bladzijden van de kranten te

Geen Beschut
Wonen in Rekem
tot mensen „die hulp nodig hebben bij het
verwerven van sociale vaardigheden,
waarvoor hun een vervangend leef- en
woonmilieu wordt aangeboden. Personen
met psychische moeilijkheden kunnen zo
een ziekenhuisopname voorkomen of afbouwen". Op dit moment beheert de vzw
15 woonhuizen en 8 studio's, allen gelegen
in de driehoek Lanaken-Genk-Maaseik. Af
te leiden uit krantenartikels heeft Het Veer
daarover nog nooit specifieke klachten
ontvangen. Diezelfde krantenartikels laten
evenwel ook andere stemmen horen: „Buren van zo'n beschutte woonst in Maasmechelen hebben tal van klachten. "We
worden begluurd, uitgescholden en er is
altijd geluidsoverlast. Laatst vonden we
hun huissleutel in onze tuin. Ze komen
ook op andermans terrein. Tijdens het
weekeinde is er geen permanentie en
klachten worden weggewuifd. (...) Het is
daar een duiventil. Je weet niet wie naast je
woont, vaak zijn de mensen niet eens
ingeschreven op het adres"." {De Streekkrant)
In heel Limburg waren er medio '98 een 6tal 'Beschut Wonen'-organisaties actief.
Samen huisvestten ze toen 338 mensen,
(cijfers: Informatieblad Psychiatrische Instellingen Limburg, speciaal nummer juni
1998). Bij voorkeur gebeurt dat in dorpskernen: diep in de Limburgse bossen is het
bepaald niet gemakkelijk om gewezen psychiatrische patiënten opnieuw vertrouwd
te maken met de samenleving. Ten titel van
volledigheid: alle kandidaten worden aan
een strenge selectie onderworpen. Wie
labiel is, wordt geweerd en blijft binnen de
gesloten muren van een psychiatrische
instelling. Komen in aanmerking: gestabiliseerde schizofrenen, zwakbegaafden,
neurotici en forensische patiënten (met

kennen dat de gewezen psychiatrische
patiënten niet gewenst zijn in de buurt.
Zijn daar ook pedofielen en drugsverslaafden bij? luidt het in Het Belang van
Limburg.
'De buurtbewoners en bezorgde medeburgers' (sic) verdelen een 'Piet: dat niet!'brief. Die suggereert onder meer dat Van
Berkel zich aan belangenvermenging te
buiten gaat. Hoewel de integratie van expsychiatrische patiënten in de maatschappij vanuit sociaal oogpunt moeilijk op
weerstand van de ondertekenaars kan stuiten, hebben zij toch zo hun bedenkingen:
„Bedenk dat deze mensen al jaren lang in
een instelling gezeten hebben en nu 's
avonds en 's nachts zonder enige controle
de vrijheid krijgen en nemen." en ook
„Het 'veiligheidsgevoel', een begrip dat de
laatste jaren enorm opgewaardeerd werd,
is een recht van elke burger en het is de
plicht van het gemeentebestuur om zulks
voor hun burgers te vrijwaren. Niemand
hoeft hierbij zijn gezicht te verliezen maar
democratie en een nieuwe politieke cultuur zullen zegevieren in onze gemeente."
Hét argument bij uitstek om de democratie
te doen zegevieren zijn twee scholen in de
onmiddellijke omgeving van het bewuste
huis. Ook Van Berkels kinderen volgen er
les. 's Avonds zijn er muzieklessen en iets
verderop liggen, zoals in wel meer dorpskernen, lokalen van een jeugdbeweging.
De schooldirecties kunnen zich „niet akkoord verklaren met de uitbouw van dit
project".
Van Berkel reageert, ook met een huis-aanhuisbrief: „Dit wordt dus geen opvangtehuis of logementshuis, waar eender wie
kan komen wonen als men maar betaalt.
Ieder moment wordt er toezicht en selectie

doorgevoerd over wie er komt wonen. (...)
Ik ben met de beste bedoelingen aan dit
sociale project begonnen omdat ik de
werkelijke nood van de bewoners van Het
Veer ervaren heb. (...) Ik dacht dat ik iets
kon bijdragen aan deze maatschappij voor
onze sociaal zwakkeren. Maar als deze
mensen in zo een klimaat moeten gaan
leven, denk ik dat het meer kwaad dan
goed zal opleveren, en deze poging zal
stranden op kleinburgerlijk onbegrip en
bekrompenheid. En daar zijn we dan allemaal schuldig aan. In het beste geval
verwijt men mij goedgelovigheid en overdreven idealisme, in het slechtste geval
winstbejag en belangenvermenging."
Een antwoord van 'de buurtbewoners en
bezorgde medeburgers' blijft niet uit: „Wij
gooien niet met modder en wij zijn bereid
om op een rustige en serieuze manier te
praten" heet het. „Maar wij zijn bang.
Zeer bang voor onze kinderen". De uitsmijter kan, wat moddergehalte betreft,
niettemin tellen: „Wat de zakelijke kant
betreft, weet iedereen heel goed dat het
financieel een zeer winstgevende zaak is."
En ofschoon iedereen als particulier initiatieven mag nemen, moet de overheid
erop toezien dat het niet de spuigaten
uidoopt. „We stellen vast dat het winstbejag hier belangrijker is dan de bezorgdheid van de vele ouders die begaan zijn om
het welzijn van hun kinderen".

ledereen is
het erover
eens dat
gewezen
psychiatrische
patiënten
terug In de
samenleving
worden
opgenomen.
weinigen
willen dat
zoiets naast
hun deur
gebeurt.

UITCEDROOMD
Van Berkel en de vzw besluiten daarop om
het plan af te blazen. In Het Laatste
Nieuws geeft Rita Henckens van Het Veer
tekst en uitieg: „We doeken het op omdat
de discussie over het initiatief zeker niet
waardig is verlopen. (...) We vinden het
spijtig dat een droom niet in vervulling is
kunnen gaan. Nochtans is de vraag naar
beschut wonen groot. Met wat allemaal in
Rekem is gebeurd, zetten we het project
niet alleen stop. Ook elders in de driehoek
Maaseik, Genk en Lanaken zijn we niet
van plan eenzelfde project op te starten."
De woning krijgt een andere bestemming.
Van Berkel kreeg ook steun. Eén van de
sympathisanten kroop in de pen: „Moeten
wij dan verwonderd zijn dat mensen, die
proberen opnieuw hun plaats in de samenleving te vinden, daarin mislukken?
(...) Wij zijn zo liefdeloos mensen kansen te
ontnemen. Zij zijn alleen maar een spiegel."
Moraal van het verhaal? We kennen hem
niet. Is er een oplossing voor deze mensen ?
Laten we daar nu eens over nadenken
wanneer we de kerststal zetten...
(gv)
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