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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

I n dit land en na acht jaar rooms-rode 

meerderheid, zo stelt VU-kamerlid Geert 

Bourgeois vast, draait de rechtsbedeling 

vierkant. Onlangs kwam aan het licht dat in 

Antwerpen 150 fraudezaken dreigen te verjaren. 

Dat doet bij de publieke opinie het gevoel van 

rechtsonzekerheid en het wantrouwen in de 

rechtstaat toenemen. 

Nochtans is het probleem van de 

gerechtelijke achterstand en de verjaring reeds 

jaren gekend. De meerderheidspartijen bleven 

steken in oeverloze discussies. Moesten de 

parketten meer personeel toegewezen krijgen of 

was er noodzaak aan een systematische 

doorlichting van het gerecht? Christen

democraten en sociaal-democraten raakten er 

niet uit. „Me(ie hierom", aldus Bourgeois, „moet 

de huidige coalitie verdwijnen en vervangen 

worden door politici met een gedurfde visie, die 

kiezen voor een grondig onderbouwde en 

planmatige aanpak om de rechtstaat te 

herstellend Met een dergelijke boodschap trekt 

VU-ID naar de kiezer. De partij en de beweging 

pleiten voor een democratisch, vernieuwd en 

functioneel gerecht. 

Toch is er meer. De discussies over de 

hervorming van het 19de eeuwse procesrecht 

tonen aan dat Nederlandstaligen en Franstaligen 

lijnrecht tegenover elkaar staan. Bovendien 

wordt gevreesd voor de uitvoering van de 

Octopus-akkoorden, mede omdat België niet in 

staat is om essentiële gerechtelijke statistieken op 

te maken. In meerdere sectoren van de 

samenleving groeit de overtuiging dat het huidig 

Belgisch niveau niet in staat is om op tal van 

terreinen drastische hervormingen door te 

voeren. 

Er is daarom niet enkel nood aan een 

democratisering of modernisering van het 

gerechtelijk apparaat, maar ook aan de 

defederaHsering van Justitie. In tegenstelling tot 

de traditionele partijen, ook de VLD, maakt de 

overheveling van Justitie naar de 

gemeenschappen deel uit van het VU-

verkiezingsprogramma. 

Nu en dan durft ook een enkeling uit 

andere partijen het thema op de agenda 

plaatsen. Dat deed de christen-democraat ?aul 

Dumez, die in het Vlaams parlement zetelt. 

Federaal kamerlid Geert Bourgeois en Vlaams 

volksvertegenwoordiger/ofean Sauwens vragen 

Dumez om het niet bij woorden te laten. Ze 

roepen hem en andere Vlaamse christen

democraten op tot overieg om in de commissie 

Staatshervorming van het Vlaams parlement de 

defederalisering van Justitie te steunen. In de 

federale Kamer van Volksvertegenwoordigers 

wordt naar medewerking gezocht om het 

voorstel van Bourgeois tot oprichting van een 

Vlaamse en Franstalige Kamer van notarissen bij 

te treden. 

(evdc) 

Onze 
beste wensen! 

Bij het begin van dit nieuwe jaar wenst de redactie de lezers en hun 
families alle goeds toe! 

Op de eersre p!?,.ats wenst zij allen een jaar dat vrij is ven lichame'ijlo en 
andere zorgen; vervolgens zeer veel vreugde in de dageUjkse be
zigheden, zowel deze die beroepshalve noodzakelijk zijn, maar ook 
deze die de vrije tijd zin geven. 

Verder wenst de redactie - in dit belangrijke verkiezinpjaar!- allen veel 
ijver en moed toe om tot het einde te volharden. Vooral zij die nauw 
betrokken zijn bij lijstvorming en campagne wordt wijsheid, vin
dingrijkheid, verdraagzaamheid en veel geduld toegewenst! 

WIJ 

D e nachtelijke stap naar het gebruik 
van de Europese eenheidsmunt 

heeft ons met gemengde gevoelens ver
vuld. Voor wie de eenmaking onvoor
waardelijk genegen is, zal de euro beslist 
het meest probate middel tot integratie 
zijn. IVIaar zoals alles een prijs heeft, zo 
heeft ook de euro de zijne gehad. En de 
toekomst zal uitwijzen in welke mate deze 
aanvaardbaar is geweest. Zeker is dat door 
de strenge iviaastricht-norm de binnen
landse schuldenberg wat minder hoog is, 
maar het blijft de vraag welke de gevolgen 
zuilen zijn van de opofferingen die het 
kabinet de bevolking heeft opgelegd. Het 
zou mooi zijn mocht de mens in de straat 
nu ook nog merken dat zijn inspanningen 
beloond worden. En dat mag iets meer 
zijn dan het hem beloofde gratis reken
machientje om de Bef in euro om te 
toetsen. Bijvoorbeeld de 8.000 banen 
jaarlijks die Fons Verplaetse voorspelt . 
Wij, die niet zoveel kaas gegeten hebben 
van de haastige cijfertjes op de beeld
schermen in de beursgebouwen, houden 
ons hart vast bij het horen van de vele 
succesberichten. „De Europese beurzen 
fors omhoog, solide start in Sydney; Tokyo 
méér dan verwacht; Hongkong: US-doliar 
levertin ." 

Laat het invoeren van de euro dan best 
een historische stap zijn, waar zitten u en 
ik in dit wereldwijde verhaal̂ ^ En worden 
wij daar nu echt beter van? Zal de Eu

ropese Monetaire Unie meebepalend zijn 
voor de inhoud van ons loonzakje, van 
onze uitkering, van ons pensioen? ,,Men" 
zegt dat de notering van prijzen in euro de 
transparantie zal doen toenemen en dat 
de concurrentie zal verscherpen. En dat 
zoiets voordelig is voor de verbruiker. Wij 
horen het graag zeggen, maar onze vra
gen blijven. 

Gemengde 
gevoelens 

Om te beginnen zien wij niet goed hoe de 
elf soevereine regeringen eik met hun 
eigengereid socio-economisch beleid de 
onverbiddelijk doorhollende financiële 
wereld zuilen kunnen bijbenen. Ten 
tweede is de Eurozone met dezelfde 
ruimte ais de Europese Unie. Wat als 
daaruit desintegratie groeit? 
De EMU gunt zich drie jaar iniooptijd en 
deze zaiweigekomen zijn, want het lukken 
van de hele operatie is niet bij voorbaat 
een feit. Het ware succes zal niet alleen 
van de haastige cijfertjes op uw TV-
scherm komen, maar van de politieke 

aanpak door de euro-lidstaten. Drie jaar 
tijd om ook de hele EU-machinerie wat 
meer sociale manieren aan te leren. Want 
wie heeft „de histonsche stap" nu precies 
gezet? De financiële wereld natuurlijk! 
Terecht schreef de Osservatore Romano 
dat de indruk bestaat dat de EU zich vooral 
met monetaire en financiële zaken be
zighoudt en dat de politieke en sociale 
eenheid verwaarloosd wordt. Terwijl ,,de 
echte eenheid precies in het sociale leven 
van dit continent uitdrukking vindt..." 
De waarschuwing is met ongepast. De 
financiële machten organiseren zich ver
der grenzeloos, een nieuwe fusiegolf van 
banken is op komst, kapitaal wordt we
reldwijder en dus naamiozer en oncon
troleerbaarder. Het ziet er naar uit dat 
sociaal overieg voortaan Europees ge
voerd zal worden en dus ook minder 
beïnvloedbaar zal zijn, nog meer zullen 
beslissingen over werkgelegenheid ge
nomen worden ver weg van de mensen 
waarover het gaat 

De economische journalist Jan Bohets 
waarschuwde er in De Standaard voor de 
geopolitieke gevolgen van de euro niet te 
onderschatten.,,Euro-Europa zal, als con
tinentale markt met één munt nog meer 
op Amerika gaan gelijken " 
Een historische stap met gevolgen dus. De 
vraag moet gesteld hoe de inwoners van 
de Eurozone daar uit zullen komen. En 
wat, na het verdwijnen van de nationale 

munten, de volgende historische stap zal 
zijn? Een legermacht? Een voetbalcom
petitie' 
Hoe zal de eenheidsmunt de culturele 
verscheidenheid beïnvloeden"? Wordt Eu
ropa, de VS achterna, het pretpark van 
mega-producties"? Of zal het zijn door de 
tijden heen opgebouwde culturele ver
scheidenheid als een erfdeel kunnen 
doorgeven aan de komende generaties? 
De culturen van dit oude continent zijn te 
waardevol om ze aan de haastige cij
fertjesmensen van de beurzen over te 
laten. 
De lezer weet dat hij voor deze pro
blematiek bij ons op het goede adres is. 
Daarom is het onze overtuiging dat tegen 
de kille greep van de internationalisering 
alleen de warme tegenmacht van het 
kleinschalige helpt Al lijkt het er op, maar 
deze ongelijke strijd hoeft geen verloren 
strijd te zijn, hij moet wel ernstig en 
dringend worden aangepakt! 
Dat het daarbij om meer gaat dan wat rare 
regionale gebruil(en is nogal duidelijk 
Waar het om gaat is het veriangen naar 
een menselijke maatschappij die zichzelf 
vanuit haar kleinste kern bestuurt en op 
democratische wijze macht delegeert, 
niet opgelegd krijgt. Dit kunnen verwe
zenlijken zou pas een echte historische 
stap zijn! 

Mauiits van Liedekerke 



Poen. Barbara! 
Het SP-ledenblad 'Doen' zal in de 

aanloop naar de verkiezingen niet meer 

verschijnen. Tot aan de zomervakantie zal 

er wel op geregelde tijdstippen een soort 

van SP-nieuwsbrief verschijnen. In 

september moet er dan een volledig 

vernieuwd blad in de socialistische 

brievenbussen liggen. In één van de 

laatste nummers werd de zangeres 

Barbara Dex - ooit nog voor Vlaanderen 

naar Eurosong - opgevoerd. Daarin heeft 

ze het over ditjes en datjes en geeft ze ook 

te kennen voor welke politicus ze zou 

willen stemmen. Jawel: Steve Stevaert 

zegt haar wel wat, maar als ze de keuze 

had - en in dit land is dat gelukkig nog 

altijd zo - dan zou ze stemmen voor... 

Bert Anciaux! 

Verloederd Brussel 
„Dus Brussel is aan het verloederen. De Waalse regering Is 
eruit getrokken naar Namen. En wij Vlamingen, die be
zeten zijn door de fameuze uitspraak Vlaanderen laat 
Brussel met los, wIj Investeren formidabel in Brussel, op alle 
gebieden. Ja, Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen van 8 
uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. En dan is het 
gedaan." 

Prof. Dr. Eric Suy, voorzitter van de VTB-VAB, in Uit, januari 
1999. 

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

Brigitte Crouwels en Jos Cha-
bert hebben dezelfde grote wens: de 
eerste plaats op de CVP-IIjst voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De autokeuring wordt duurder 
Voor de nieuwe prijs zien de keurders 
dan wei enkele gebreken over het 
hoofd. Dat bleek althans uit een on
derzoek van TestAankoop. 

Leger en rijkswacht krijgen 
steeds minder Vlaamse kandidaten 
over de vloer. 

Een overschot aan kleinburger
lijk geneuzel en navelstaarderij doet 
Paul Marchals PNPb springen. Een 
nieuwe toverpartij heet mogelijk 
UDDU: Union Démocratique-Democra-
tische Unie. De stembrieven dreigen 
wel erg lang te worden ... 

De Koninklijke Belgische Voet
balbond weet de PNPb-avonturen 
niettemin te overtreffen door onvoor
stelbaar amateurisme bij de verdeling 
en ingebruikname van de voetbalpas
jes. 

Na de illegaal gebouwde tuin
huisjes en villa's komen nu ook de 
zonevreemde voetbalvelden in aan
merking om te verdwUnen. Daar kan 
geen pasje tegenop! 

Ofschoon de media er al enkele 
maanden bol van stonden werd er tij
dens de winterkoopjes haast niet met 
de euro betaald. 

In de categorie 'In de aanloop 
naar de verkiezingen is het goed zaken 
doen': de aangekondigde loonlasten
verlaging zou vervroegd worden. 

Het voorbije jaar was niet bij
zonder goed voor de Vlaamse kust
visserij: in 1998 werd 8% minder vis 
aangevoerd dan in 1997. 

Tot slot: de handelaren van het 
Nederiandse Valkenswaard zijn al het 
verkeer uit België naar Eindhoven be-
hoortijk moe. Omdat de Nederiandse 
overheid geen omleidingsweg rond de 
dorpskern wil leggen, vraagt de Val-
kenswaardse middenstand een aan
sluiting bij Vlaanderen. 
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OVERBODIG 
Wordt België overbodig? Het is een vraag 
die vaak gesteld werd naar aanleiding van 
de invoering van de Europese eenheids
munt. Het staat hoe dan ook vast dat de 
Belgische frank ophoudt te bestaan. Allicht 
zullen meerdere federale bevoegdheden 
naar het Europees -of deelstaatniveau 
overgeheveld worden. 
Volgens de gouverneur van de Belgische 
Nationale Bank Fons Verplaetse zal de 
invoering van de euro de sociaal-eco
nomische integratie van Europa versnel
len. De verwachting van Verplaetse komt 
niet uit de lucht gevallen. De gouverneur 
beseft dat ook het ééngemaakte sociale 
Europa dringend noodzakelijk is. Velen, 
zoals Verplaetse, wijzen er ook op dat een 
roerende voorheffing op inkomsten uit 
kapitalen slechts door Europa kan ge
regeld worden. Dit alles zou bovendien 
gepaard kunnen gaan met het Europees 
sociaal overleg. Op die manier zou het 
overleg tussen werkgevers en werknemers 
over lonen en arbeidsvoorwaarden niet 
meer tot de bevoegdheid van de Belgische 
federatie behoren. 

ZERE TENEN 
Met zi|n voorspelling trapte Verplaetse op 
zere tenen. Tony Vandeputte, de nummer 
één van het Verbond van Belgische On

dernemingen (VBO) is het met de gou
verneur van de Nationale Bank niet eens. 
Volgens hem hebben de ondernemers geen 
oren naar een bijkomend onderhande
lingsniveau. Vandeputte verwacht of 
hoopt eerder dat de nationale niveaus nog 
lang dominant zullen blijven, dat de na
tionale sociale partners nog lang de hoofd
lijnen zullen blijven bepalen. 

De topman van het Nationaal Christelijk 

Middenstand Verbond (NCMV), Kris Peet-

ers, is een tegenovergestelde mening toe
gedaan. Volgens hem hebben de kmo's er 
alle belang bij dat het Europees sociaal 
overleg zo snel mogelijk tot stand komt om 
op die manier naar een Europese sociale 
harmonisatie te evolueren. Peeters werpt 
niet onterecht op dat het uitblijven van een 
Europese sociale eenmaking vooral de 
grote bedrijven of de multinationals woe
kerwinsten oplevert. Deze kunnen immers 
zowel hun productie, zetels als winsten 
verplaatsen, iets wat de kleine onder
nemingen niet gegeven is. Daarom blijven 
de kmo's ook veel kwetsbaarder. Een 
Europese sociale harmonisatie zou niet 
enkel de werknemers, maar ook de klei
nere bedrijven beschermen. 
Tot slot dit: uit een enquête, verschenen in 
de Gazet van Antwerpen (2 januari 1999), 
blijkt dat 3 op de 4 ondervraagde Vla
mingen verwacht dat België ergens in de 
volgende eeuw zal ophouden te bestaan. 
De enen voorspellen dat het land daarbij in 
kleinere delen zal uiteenvallen, voor de 
anderen zal het in een groter geheel op
gaan. 

VOORKOOPRECHT 
In augustus 1998 schreef de Vlaamse 
regering het voorkooprecht in de Vlaamse 
wooncode in. Sinds november 1998 is het 
voorkooprecht van kracht. Door dat recht 
moeten woningen en bouwgrond in 26 
Vlaamse rand- en taalgrensgemeenten 
weer betaalbaar worden. In deze gemeen
ten is elke vastgoedmakelaar verplicht bij 
de verkoop van een onroerend goed een 
uitstel van 2 maanden te eerbiedigen. Op 
die manier krijgen het Vlaams gewest, de 

1999: goed 

Jaar voor de 

Euro? 

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 

(VHM) of een sociale huisvestingsmaat
schappij als eerste de kans om een on
roerend goed te kopen en het uiteraard 
aan een betaalbare prijs te verkopen. Pas 
nadien komen de OCMWs of de ge
meentebesturen in aanmerking om het 
betreffende onroerende goed aan te ko
pen. Maakt geen enkele overheidsinstantie 
van het voorverkooprecht gebruik, dan is 
het de beurt aan de vastgoedmakelaars. 
Door deze maatregel kan de sociale ver
dringing in de Vlaamse rand terugge
schroefd worden. Wegens de huidige on
betaalbare woningen en bouwgronden 
moeten steeds meer jonge gezinnen er de 
biezen pakken. Daarbij gaat het niet steeds, 
maar vaak om Vlaamse gezinnen. Het 
voorverkooprecht is daarom niet enkel 
sociaal, maar ook communautair geïn
spireerd. Het hoeft dan ook nauwelijks te 
verbazen dat de burgemeesters van de 
faciliteitengemeenten Linkebeek en We-
zembeek-Oppem tegen de maatregel naar 
de Raad van State stappen. Het stoort de 
burgemeesters vooral dat niet zij, maar het 
Vlaams gewest of de huisvestingsmaat
schappijen als eerste de kans krijgen om 
van het voorverkooprecht gebruik te ma
ken. Dat belet hen immers de sociale 
verfransing verder te zetten. 
Opmerkelijk is wel dat ook de VLD-
burgemeesters van Zaventem en Dilbeek, 
resp. Francis Vermeiren en Stefaan Platteau 

kritiek spuien. Volgens hen tast het voor
verkooprecht het eigendomsrecht aan. De 
burgemeesters pleiten voor het optrekken 
van sociale woningen. 

HET ROMMELT 
Zal de VLD-top de burgemeesters de 
levieten lezen ? Bij de Vlaamse Liberalen en 
Democraten staan de zenuwen uiterst ge
spannen. Na acht jaar oppositie is het verre 
van zeker dat de partij terug aan de macht 
komt. Het electorale resultaat zou daarbij 
met eens de voornaamste spelbreker zijn. 
Uit verklaringen van tenoren van de meer
derheidspartijen kan opgemaakt worden 
dat de Vlaamse liberalen niet welkom zijn. 
Een tripartite wordt van de hand gewezen, 
een samengaan met VLD, aldus de mees
ten van CVP en SP, wordt best vermeden. 
Natuurlijk blijft het koffiedikkijken, al was 
het maar omdat de christen-democraten 
snel het geweer van schouder durven 
veranderen en het verkiezingsresultaat on
voorspelbaar blijft. Toch stemt vooral de 
toenemende interne verdeeldheid binnen 
de VLD tot nadenken. En het lijkt er op 
alsof voorzitter Guy Verhofstadt ander
maal kop van jut wordt. Hij wordt - nu 
reeds - verantwoordelijk gesteld voor de te 
vrezen twaalfjarige oppositiekuur. De 
schrik om andermaal uit de boot te vallen 
doet sommigen, zoals het ontgoochelde 
Europees parlementslid Wtlly De Clerck, 

7 januari 1999 



waarde Heer 
Hoofareda"cFeur. 

Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Nu gaat die 
grijze baardaap van 'ne Jambers ook al een 'Dag van 100.000 
frank' in de ether gooien. Iedereen die een idee heeft waarmee hij 
op één dag 100.000 frank erdoor kan jagen, komt in aanmerking. 
Ik ben bij deze zo vrij om u twee voorstellen te laten geworden. 
Wilt gij ze eens op hun haalbaarheidsfactor controleren? 
(1) Onder de begeleiding van twee politie-agenten zou ik gaarne 
de Xl-dossiers willen gaan inkijken in een gerechtsgebouw naar 

keuze. Daarna wil ik hen vragen om mij hun (niet-geladen!) 
geweer te lenen zodat ik in rodeo-stijl een kar kan jekken. 
Daarmee zal ik dan door het bos naar het huis van de Bruine 
Maesen trachten te rijden om daarna met hem als getuige in 'De 
Meter' mijn verhaal te kunnen gaan doen. Jambers zelf mag alles 
filmen vanuit een helicopter waaraan - voor de grap. De 
Liedekerken - een houten Claes wordt gehangen. Alles wat 
overblijft van die 100.000 fr. wil ik schenken aan uw gazet. 
Daarmee kunt gij dan drukken op de dag voor verschijning zodat 
gij op donderdagochtend - bij de persredevoering van Jan Huis -
minder uit de toon vak. 
(2) Een tweede voorstel is nog eenvoudiger. Ik zal op één en 

dezelfde dag een partij oprichten, statuten schrijven en ze ook 
weer overtreden. Daarna zal ik alle leden, behalve mijn Ludwina 
en onzen Adam, eruit bonjouren en vaststellen dat de beweging 
daarmee tenminste eerlijker is geworden. „Wat doet gij dan met 
dat geld?" hoor ik u vragen. Daarmee laat ik T-shirts, stylo's, 
stickers en flessentrekkers maken met het logo van de verdwenen 
partij erop. De onverkochte overschot stuur ik naar Roemenië. 
In de hoop De Liedekerken, dat ik u ook in het bijzonder 1999 
weer van raad en daad mag voorzien, houd ik mij voor. 
Uw gekaterde. 

De Gele Geeraerts 

^ DOORDEWEEKS 4 

aan een samenwerking met het Vlaams 
Blok denken. Anderen verwijten de partij 
een tekort aan sociaal-liberale accenten. 
Dat heeft VLD-senator en Brussels par
lementslid Leo Goovaerts laten verstaan. 
De senator beroept zich op de sociaal 
ingegeven standpunten die het Liberaal 

Vlaams Verbond (LW) onlangs innam. 
Goovaerts wijst tevens op het toenemende 
gebrek aan privacy, een klassiek liberaal 
aandachtspunt. De senator verwerpt bo
vendien het multiculturalisme en profi
leert zich daarmee als de verdediger li
berale waarden zoals de scheiding tussen 
kerk en staat en de gelijkheid tussen man 
en vrouw. 

VEILIGHEID 
Ook het thema veiligheid begint de VLD te 
beroeren. De partij stoomt daarover tek
sten klaar. Het is niet zeker of de Vlaaamse 
liberalen de radicale visie van de Ant
werpse lijsttrekker voor het Vlaams par
lement WardBeysen zullen volgen, dan wel 
de gematigde lijn die nationaal boegbeeld 
Mare Verwilghen voorstaat. Voor Beysen is 
het probleem opgelost wanneer meer po
litie in de straat aanwezig is en deze 
ongenadig en repressief optreedt, het zo
genaamde 'zero-tolerance'- beleid. Ver
wilghen denkt daar genuanceerder over, 
legt de klemtoon op het noodzakelijk 
wetenschappelijk onderzoek en stelt dat 
een louter repressief beleid slechts in be
paalde omstandigheden vruchten afwerpt. 
Verwilghen slaat de spijker op de kop 
wanneer hij beweert dat de meeste partijen 
en zeker de meerderheidspartijen te lang 
hebben gewacht om het veiligheidspro
bleem aan te pakken. Het valt bovendien 
op dat nagenoeg geen enkele politicus nog 
verwijst naar de uitvoering van de Oc
topus-akkoorden als dam tegen het toe
nemend onveiligheidgevoel. Kenmerkend 
ook is dat bijna alle partijen, zoals de VLD, 
het thema van de vernieuwing en het 
democratisch herstel op de achtergrond 
plaatsen. Dat geldt tevens voor het com
munautaire thema. 

TOBBACK 
De doorbraak van een nieuwe generatie 
politici is blijkbaar niet voor morgen. 
Louis Tobback, die in 1995 het einde van 
een politieke generatie aankondigde, 
wordt andermaal het SP-boegbeeld en zal 
de Senaatslijst trekken. In het zog van 
Tobback mag nieuwkomer Steve Stevaert 

de tweede plaats op deze lijst innemen. 
Frank Vandendenbroecke wordt in ere her
steld en trekt allicht de kamerlijst in Leu
ven. 

Van Tobback wordt niet enkel verwacht 
dat hij voor de tweede maal de Agusta-
kastanjes uit het vuur haalt. Slaagt de SP 
niet in haar opzet om de vooropgestelde 
900.000 stemmen en dus een winst van 

ongeveer 150.000 stemmen te halen, dan 
kan het boegbeeld vervangen worden, 
zodat de nieuwe generatie zich niet 'ver
brandt'. Tobback is naar eigen zeggen toch 
niet op een ministerpost uit en wil in de 
eerste plaats burgervader van Leuven blij
ven. 

De SP zal zich andermaal profileren rond 
Sociale Zekerheid en vooral de pensi
oenen, waarmee ze duidelijk de oudere 
bevolking, bijna een derde van de stem
gerechtigden, wil bereiken. Opvallend is 
dat met geen woord gerept wordt over een 
eventuele alternatieve financiering van de 
S-Z. In de lijn van de verwachtingen 
worden Verhofstadt en de VLD voor de SP 
opnieuw de 'volksvijanden'. 

Cuba 
overleeft 

dankzij 

westers 
toerisme. 

D ,6 Europese Commissie heeft de ambtenaar Paul van 
Buitenen gescliorst en ontneemt hem de heift van 

zijn salaris zolang er een intern onderzoek tegen hem loopt. 
Dat is de zwaarste straf die een Europees ambtenaar kan 
oplopen. De reden: Van Buitenen heeft een dossier over 

mogelijke fraude aan het Europees parlement en het 
Rekenhof overgemaakt. 

De Europese 
schande 

Dat er in de Europese Commissie (EO om 
meerdere redenen hoog spel wordt ge
speeld, valt nauwelijks te betwijfelen. Het 
ernstige, zo goed als onbetwistbare, want 
sterk gedocumenteerd rapport over 
fraude en wanpraktijken bij het uitbe
steden van Europese overheidsopdrach
ten aan privé-organlsatles, komt uiterst 
ongepast. Zeker nu nagenoeg alle Eu
ropese regeringsleiders zich euforisch over 
de euro uitlaten. Overigens zou de EC niet 
aan haar proefstuk toe zijn. Vandaag heeft 
de Nederlandse ambtenaar Paul van Bul
tenen een lijvig dossier over wanbeheer, 
mogelijke fraude, corruptie en nepotisme 
aan het Europees parlement (EP) en het 
Rekenhof overgemaakt. Het gaat daarbij 
over de uitbesteding van het Europees 
Beroepsopleidingprogramma Leonardo da 
Vind aan een Bureau voorlechnische Bij
stand (BTB), met name de NV Agenor. Er 
circuleren gelijkaardige geruchten over 
wanbeheer, fraude en corruptie in verband 
met het zogenaamde Socrafes-dossler 
over uitbesteding en beheer van onder
wijsprogramma's. Eerder werden dezelfde 
vermoedens geuit t.a v. de werking van de 
eenheid Toerisme, inzake het ECHO-üos-
sler, een humanitair programma in voor
malig Joegoslavië en het gebied van de 

Afrikaanse Grote Meren, zou een aantal 
valse contracten afgesloten zijn. Het hoeft 
geen betoog dat al deze betwistbare dos
siers het Imago en het prestige van de EC 
bekladden. 
En, er is meer. Met het besproken be
roepsopleiding- en onderwijsprogramma 
van 1995-'99 gaat een bedrag van liefst 59 
miljard fr. gepaard. Overigens heeft de EC 
beslist om beide programma's, ondanks 
een lopend intern onderzoek, voor de 
periode 2000-2004 verder te zetten: kost
prijs 160 miljard fr. M.b.t. tot het ECHO-
zaak zou de Europese gemeenschap voor 
98 miljoen fr. benadeeld zijn. Door deze 
immense bedragen wordt niet enkel hoog, 
maar ook vuil spel gespeeld. Zo werd de 
Belgische zakenman André Hardy, die de 
ECHO-zaak in de openbaarheid bracht, niet 
enkel bedreigd maar ook hardhandig aan
gepakt. 
Bovendien wonden Europese ambtenaren 
die zich in feite gewetensvol van hun taak 
kwijten, aan de deur gezet of zwaar ge
straft. De ambtenaren worden 'onbe
kwaamheid' of 'onbetrouwbaarheid' aan
gewreven. Met zijn stevig dossier zou Van 
Bultenen, aldus de Commissie, „schade 
hebben aangericht aan de waardigheid van 
het ambt." De moegetergde ambtenaar. 

die moet toezien hoe de Commissie wei
gert conclusies te trekken uit zijn be
vindingen of nalaat de zaak door gerech
telijke instanties te laten behandelen, zou 
het dossier overgemaakt hebben aan 'on
bevoegde instanties'. Daarmee worden 
het Europees Rekenhof en het Europees 
Parlement bedoeld, nochtans de contro
lerende instanties bij uitstek! Dat het EP de 
enige rechtstreeks verkozen Europese in
stelling is, speelt blijkbaar ook geen rol. 
Nelly Maes tilt zwaar aan de straf die de 
ambtenaar wordt opgelegd Terecht merkt 
de VU-politica op dat de Europese amb
tenaren niet enkel spreekrecht moeten 
krijgen, maar dat het EP ook volledig dient 
ingelicht te worden wil ze haar contro
lerende taak behoorlijk waarnemen. Het 
Europees parlementslid, tevens lid van de 
Commissie Begrotingscontrole, weigert 
dan ook om de EC kwijting te verlenen voor 
de begroting 1996 ,,Onder geen beding 
kan Ik het vertrouwen aan de EC geven. Er 
moet eerst orde op zaken gesteld worden 
in alle openheid én In overleg met het 
EP." 
De vraag rijst of het EP zijn gezag zal laten 
gelden. Zal de parlementaire instelling ge
noegen nemen met de straf van de amb
tenaar? Kan deze 'bliksemafleider' de ver
trouwenscrisis tussen het EP en de EC 
afwenden? Zijn de bemoedigende beurs
noteringen belangrijker dan de democra
tische opdracht van het EP'? Alles hangt af 
van de houding van sociaal-democratische 
en christen-democratische fracties. Het 
lijkt erop alsof de pariementsleden van 
deze fracties in gewetensnood verkeren. 
Zo weigeren ook de christen-democraten 
de kwijting te stemmen, maar laten ze na 
daar politieke besluiten uit te trekken wan
neer het er om gaat de EC het vertrouwen 
te ontzeggen. Tervi/lji de Europese sociaal
democraten een motie van wantrouwen 
zullen Indienen, maar tegelijk nu reeds 
beweren de eigen Ingediende motie niet te 
zullen stemmen. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Langs beide zijden van de taalgrens wordt 

nauwlettend toegezien op de overtredingen 

van en de klachten over de taalwetten. FDF-

kamerlid Olivier Maingain maakt op deze 

'regel' geen uitzondering. Hij stelde een vraag 

over de ombudsdienst van De Post in het 

algemeen, over de klachten m.b.t. de 

taalwetgeving in het bijzonder. Uit het 

antwoord van de bevoegde minister blijkt dat 

er in 1997 in het totaal negen klachten over 

taalgebruik bij de ombudsdienst werden 

ingediend. Acht daarvan kwamen van 

Nederlandstaligen die in het Frans werden 

benaderd. Daarbij o.a. het eentalig gebruik 

van het Frans in een Vlaamse 

faciliteitengemeente. De klacht van de 

Franstalige betrof het gebruik van het woord 

'postogram' waar dat 'postogramme' moest 

zijn. Dat Maingain niet heeft uitgepakt met 

deze wanverhouding! 

WETSTRAAT 

l y je t voor kerstavond dienden VU, SP en Agaiev in 
• l É liet Viaams pariement een voorstel van 
resolutie in om Vlaanderen kernwapenvrij te maken. 

Daartoe moeten de kernwapens in Kleine Brogel 
verwijderd worden. 

Kernwapenvrij 
Vlaanderen 

4 

Reeds in de jaren 1980, verklaarde een 
groot aantal gemeentebesturen, hoewel 
daar niet voor bevoegd, hun gemeente 
kernwapenvrij. Daarmee stelden de ge
meenten een politieke daad. Intussen zijn 
ook de kernraketten van Florennes ver
dwenen. Maar, eerder dan in Florennes, 
werden op de NAVO-basis van Kleine 

Brogel (Peer, Limburg) Amerikaanse kern
bommen opgeslagen. Een aantal daarvan is 
er nog steeds aanwezig. Gericht naar welke 
vijand? Zo vragen de Vlaamse parlements
leden ]ohan Sauwens (VU), Cecile Ver-

wimp-Sillis (Agaiev) cnJefSleeckx (SP) zich 
af. De volksvertegenwoordigers storen er 
zich ook aan dat NAVO-schepen met kern
bommen aan boord geregeld in Vlaamse 
zeehavens aanleggen. 

WAAROM? 
Door middel van een voorstel tot resolutie 
vragen de volksvertegenwoordigers dat de 
Vlaamse regering een politieke daad stelt 
om een kernwapenvrij Vlaams grondgebied 

te verkrijgen. ,^a de gruwelen van de WOl 

en amper 50 jaar na de 'holocaustoorlog 

hopen wij hiermee bij te dragen tot het 

verkleinen van de kansen op een eventuele 

volgende, nucleaire oorlog." 

In feite zou de verwijdering van alle kern
wapens vanzelfsprekend moeten zijn. Vol
gens de Wereldgezondheidsorganistaie 

(WHO) zijn dergelijke wapens de meest 
destructieve ooit. Bij de hantering van deze 
wapens kan geen onderscheid worden ge
maakt tussen burgers en militairen. In tijd, 
noch ruimte zijn de effecten ervan te be
heersen. Zo laat de enorme schok met 
orkaankracht op grote schaal alle gebou
wen neerstorten. Er ontstaat bovendien een 
hittegolf waardoor onblusbare vuurstor-
men ontstaan, over een gebied van hon
derden kilometers treedt radioactieve be
smetting op. Niet enkel zijn de gevaren van 
kernwapens onoverzichtelijk, deze vernie
tigingswapens zijn ook illegaal. Dat besliste 
het Internationaal Gerechtshof'm Den Haag 
op 8 juli 1996. Het Hof bepaalde tevens dat 

vu-volksvertegenwoordiger Johan Sauwens vraagt de Vlaamse regering een 
Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid samen te roepen om o.m. 

de resterende kernwapens uit Kleine Brogel te verwijderen. 

niet langer over kernwapenbeheersing kan 
onderhandeld worden. De bespreking tus
sen de lidstaten over nucleaire ontwapening 
moet tot concrete resultaten leiden. In 
wezen, zo stelt het Hof, moet een verdrag 
over algemene en volledige ontwapening 
ondertekend worden. Het Nürenbergprin-

cipe houdt zelfs in dat „iedereen die weet 

heeft van illegale activiteiten deze moet 

voorkomen, zoniet is hij een misdadiger." 

Aangezien het bezit van kernwapens als 
illegaal wordt beschouwd, zou België drin
gend de kernbommen in Kleine Brogel 
moeten verwijderen. 

Rechtsbedeirng draait viericant 
Recent kwam aan het licht dat In Ant
werpen 150 fraudezaken dreigen te ver
jaren ,,Dat wekt geen verwondering', 
aldus VU-kamerlid Geert Bourgeois ,,De 
werking van de parketten en de politie 
blijft verouderd." 
In feite houden de parketmagistraten zich 
nauwelijks bezig met het eigenlijke ju
ridische werk, zoals de beslissing tot op
sporing en vervolging De substituten be
vestigen zelf dat 90% van de hun op
gelegde taken door anderen kan waar
genomen worden Zo houden de par
ketmagistraten zich vandaag vooral bezig 
met aanslepende en tijdrovende admi
nistratieve opdrachten. Daarom, zo stelt 
Bourgeois voor, moet elke substituut door 
een daartoe opgeleide bedlende bijge
staan worden. Bovendien moet de politie 
meer verantwoordelijkheid krijgen. Deze 
zou veel meer taken zonder tussenkomst 
van het parket moeten afhandelen. „ Welk 
nut tieeft tiet om tiet parket op te Pellen 
bij een warentiuisdiefstal? Kan een be
kwaam politiecommissaris niet zelf oor
delen of hij bij een zelfmoord al dan niet 

VU-kamerlid Geert Bourgeois: „Een nieuwe 
coalitie kan de rectitsstaat restaureren." 

een autopsie moet aanvragen?" ,,Na
tuurlijk", aldus Bourgeois, ,,moet de po
litie steeds een PV opstellen. Net zoals in 
Nederland zouden de politle-officieren 
ook tiet diploma van licentiaat In de Recti-

ten moeten bezitten. Bovendien hoort 
een grotere verantwoordelijk voor de po
litie gepaard te gaan met meer controle 
op de politiediensten." 
Na 8 jaar rooms-rood beleid, zo stelt het 
VU-kameriid vast. Is men er niet in ge
slaagd de gerechtelijke achterstand op te 
lossen. Het regeerakkoord Dehaene il 
voorzag nochtans In een doorlichting van 
de parketten. Na 4 jaar zijn slechts enkele 
parketten doorgelicht. En staan deze stu
dies bol van de algemeenheden, dan zijn 
er bovendien geen besluiten getrokken 
Overigens bleven de regeringspartners 
oeverloos debatteren over de vraag of 
kaderultbreldlng, dan wel dooriichting 
van de parketten tot de voornaamste 
prioriteit behoren. 

Geert Bourgeois „De problemen zijn al
leen erger worden, zowel inzake de be
strijding van de misdaad als ten aanzien 
van de burgerlijke procedures. De rechts
bedeling draait vierkant en de rechtzoe
kende kan bij de Justitiehuizen gaan uit
huilen." 

(evdc) 

WAffËDÖËN? 
De Vlaamse volksvertegenwoordigers van 
VU, SP en Agaiev vragen de Vlaamse 
overheid alvast dat deze de Verklaring van 

Abolition 2000 onderschrijft. Dat is een 
wereldwijd netwerk, strevend naar een 
kemwapenvrije wereld. ,fie Vlaamse re

gering dringt er tevens bij de federale regering 

op aan ten spoedigste aan de WNO-part-

ners een verzoek te richten tot het ver

wijderen van de kernbommen uit Kleine 

Brogel. 

De Vlaamse regering vraagt aan de federale 
regering in de eerstvolgende algemene ver
gadering van de Verenigde Naties alle re
soluties goed te keuren die stappen be
pleiten naar een volledige en gecontro
leerde nucleaire ontwapening." 
VU-volksvertegenwoordiger Johan Sau
wens vindt dat de Vlaamse regering de 
federale regering moet opdragen ook „een 

Interministeriële Conferentie voor Buiten

lands Beleid samen te roepen om het stand

punt van de Belgische federatie en haar 

deelstaten ten aanzien van het non-pro-

liferatieverdrag te bepalen en om de ver

dragsrechtelijke verplichting het kemwa-

penarsenaal uit te schakelen, werkelijk na te 

komen." 

In het recente verleden, zo merkt Sauwens 
op, heeft de Belgische federatie het voor
touw genomen inzake de verwijdering van 
landmijnen en de uitschakeling van lichte 
wapens. Van dit morele gezag, zo werpt 
Sauwens op, moet gebruik gemaakt worden 
om in navolging van de uitspraak van het 
Internationaal Hof het nucleair ontwa
peningsproces nieuw leven in te blazen. 
,fien pleidooi voor de verwijdering van de 

resterende kernwapens in Kleine Brogel zou 

in dit opzicht een bochtig antinucleair 

signaal zijn." 

(evdc) 
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• |-^ at een verregaande vorm van fiscale autonomie 

J--/ in een confederate context mogelijk is, wordt in 

Spaans Baskenland bewezen. De Basken zijn minder 

te spreken over de, in hun ogen, gerichte Europese 

aanvallen op hun fiscale zelfstandigheid. 

Spanje wordt meestal met in het rijtje van 
de klassieke federale staten vermeld. 
Nochtans ontstond er reeds in 1978 een 
regionaliseringproces. Niet alle regionale 
Autonome Gemeenschappen ontvingen 
dezelfde uitgavenbevoegdheden en pas 
sinds 1993 verkregen ze een vorm van 
fiscale autonomie. Baskenland en Na-
varra daarentegen zijn twee buitenbeen
tjes. Omwille van historische redenen zijn 
deze gemeenschappen nooit in de 
Spaanse fiscale wetgeving geïntegreerd. 
De Spaanse grondwet bepaalt het respect 
voor de historische rechten van deze 
zogenaamde Regiones Forales. Vandaar 
ook dat het Spaanse federale model een 
asymmetrische structuur kent. 

VERSCHILLEN 

De fiscale verhoudingen tussen Basken
land en Navarra en de Spaanse staat 
worden in een pact, het zogenaamde 
Economisch Akkoord geregeld. Dit ak
koord erkent dat beide gemeenschappen 
een autonoom fiscaal beleid mogen voe
ren. Ze worden wel verplicht bij te dragen 
tot de algemene kosten van het centrale 
gezag en tot de diensten die de staat (nog) 
aan deze gebieden aanbiedt. Deze bij
drage is afhankelijk van het relatieve 
aandeel van beide deelstaten m het 
Spaanse BBP (Bruto Binnenlands Pro
duct). 

Om de 25 jaar wordt over deze 'fi
nancieringswet', die in een confederale 
logica het kenmerk heeft van een in
ternationaal verdrag, onderhandeld. In 
het huidige Economisch Akkoord werd 
bepaald dat alle belastingen in de regio 
door de regionale belastingsdienst geïnd 
worden. Ook alle andere administratieve 
procedures, zoals de controle, zijn vol
ledig in regionale handen. Enkel de in
ning van de douanerechten bleef federale 
materie. De Autonome Gemeenschappen 
verwierven ook de volledige regelge
vende bevoegdheid behalve voor wat de 
BTW en de accijnzen op tabak en alcohol 
betreft. Dit laatste hoeft niet te verbazen 
vermits deze belastingen op Europees 
vlak geharmoniseerd worden. Overigens 
moeten de beide deelgebieden zich aan 
enkele algemene principes houden, met 
name het respecteren van de solidariteit, 
de eerbiediging van de bestaande fiscale 
structuur, de vrijwaring van het vrij ver
keer en het waarborgen van een ge
lijkwaardige globale belastingdruk. 
De uitwerking van een eigen fiscaliteit 
heeft tot een aantal opvallende accent
verschillen geleid. Zo bedraagt het tarief 
in de vennootschapsbelastmg 32.5 % in 
de betrokken deelgebieden t.o.v 35 % in 
Spanje. Er werd tevens een speciaal be
lastingregime uitgewerkt voor coördina
tiecentra, dat gelijkenis vertoont met het 
Belgisch systeem. De erfenis-overdrach

ten van ouders op kinderen zijn be
lastingvrij. De Baskische tarieven zijn 
gemiddeld niet hoger dan de Spaanse. Dit 
neemt niet weg dat de werkelijke fiscale 
druk er toch wat hoger ligt. De kleinere 
schaal waarop de belastingen geïnd wor
den, bevordert immers de fraudebestrij
ding. 

CONFLICTEN 

Het bedrijfsvriendelijke fiscaal klimaat 
leidt tot spanningen met de naburige 

verdediging van de Autonome Gemeen
schap diende op te nemen. En dit terwijl 
Spanje voorheen zelf beroep had aan
getekend tegen de investeringsaftrek! 
Hoe dan ook, in 

1993 besliste de Europese Commissie dat 
de stimuli niet als (ontoelaatbare) over
heidssubsidies konden beschouwd wor-

Fiscale autonomie 
in Basiceniand 

regio's. Zij beschuldigen er het Basken
land van investeringen af te snoepen. 
Deze conflicten worden door rechterlijke 
uitspraken geneutraliseerd. Tot op heden 
zijn de vonnissen hoofdzakelijk ten gun
ste van Spaans Baskenland geveld. Dit 
neemt niet weg dat nieuwe gevaren drei
gen. In het begin van de jaren negentig 
werd een eerste klacht bij de Europese 
Commissie ingediend omwille van het op 
ondernemingen gerichte stimuleringsbe
leid. De ironie wil dat de Spaanse staat de 

den. Daartegenover begint de Europese 
Commissie duidelijk de nadruk te leggen 
op een Europese belastingharmonisatie 
of een globale belastingbenadering. De 
verkiezingsoverwinningen van de soci
alistische partijen in Frankrijk, Duitsland 
en Italië wakkeren deze tendens aan. 
Op 1 december 1997 bereikte ECOFIN 

(de Europese Raad van ministers van 
Financiën) een politiek akkoord over de 
invoering van een gedragscode op het 
gebied van de bedrijfsfiscaliteit. De lid

staten aanvaardden geen fiscale maat
regelen te nemen die nadelig zouden zijn 
voor de andere partners. Bij de Europese 
Commissie kwamen ondertussen reeds 
enkele klachten binnen die zich op een 
schending van deze gedragscode beroe
pen. De Commissie laat ook blijken dat 
het verlenen van specifieke fiscale stimuli 
haar niet bevalt. In Baskenland heeft men 
wel oren naar deze kritiek. De Basken 
aanvaarden echter met dat in deze ma
terie enkel de regio's worden geviseerd. 
Gelijkaardige maatregelen bestaan ook 
op het niveau van de lidstaten, tot op 
heden zonder noemenswaardige bezwa
ren van Europese zijde. Zolang fiscale 
stimuli op nationaal vlak geduld worden, 
moeten ook de regio's van dit instru
mentarium gebruik kunnen maken. 

Karl CoUaerts 

Lees ook vanjavier Muguruza, De Fis

cale Autonomie van Baskenland in het 

raam van de Europese Unie. In: Een 

Vlaamse Fiscaliteit binnen een econo

mische en monetaire unie, Christine Van-

derveeren enJefVuchelen (eds.). 

Baskenland 

heeft een 

fiscaal 

bedrljfs-

vriendelUk 

klimaat. Dat 

leidt tot 

spanningen 

met 

buurreglo's. 
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Die morgen in het radioprogramma Voor 
de dag op VRT-1 een voorbeeld van ab
soluut stompzinnige „Informatie" ge
hoord. 
Journalist Pieter Knapen was zelf op zoek 
gegaan naar groot nieuws. De radioman 
van dienst wou namelijk weten hoeveel 
mensen op de eerste koopjesdag van de 
theoretische mogelijkheid gebruik had
den gemaakt om met de euro te betalen 
Het antwoord was nogal voorspelbaar. Het 
was de radio zelf die gedurende weken 
had uitgelegd dat de euro pas In het jaar 
2002 verplicht wordt, dat er pas dan 
biljetten en munten zullen zijn en dat er 
tot dan enkel papieren euro-verkeer mo
gelijk IS, enz. . 

Je moest als klant dan toch wel een rare 
zijn om dan -juist op de eerste dag van de 
koopjeswoede - midden een rij wach
tenden plots een girale euro-stoot te 
willen leveren, de caissière van dienst een 
zenuwtoeval te bezorgen door haar voor 
het eerst haar spiksplinternieuwe reken
machientje te laten uitproberen. 
De overgangsperiode van dne jaar was nu 
net voorzien om dit soort chaos te voor
komen Maar dat was zonder de VRT 
knape gerekend 
En zo hoorde gans Vlaanderen om 7u , om 
7U.30, om 8u, om 8u 50 (en wie weet 

wanneer nog) dat er maar weinig gebruik 
was gemaakt van het nieuwe Europese 
betaalmiddel. Het was het hoofdpunt van 
het nieuws die dag 
Dat werd dan nog eens geïllustreerd met 
een uitvoeng herhaald Interview met de 
woordvoerster van CB die inderdaad be-

3 Januari 1999 
vestigde dat er slechts in 4 winkels van de 
hele keten (zij had er op dit ontiegelijk 
vroege uur niet meer kunnen contac
teren) maar één klant met een euro-
cheque In euro had betaald. Wedden dat 
het Pieter Knapen zelf was die achter het 
winkelkarretje ,,zijn" hoofdpunt van het 
volgende ochtendnieuws had bedacht? 
Vrijwel dagelijks wordt de trouwe VRT-1-
luisteraar vergast op dit soort „geen 
nieuws" dat plots tot wereldnieuws ver
heven wordt. Geen wonder dat De Post, 
NMBS en vrijwel alle grote bedrijven en 
ministeries woordvoerders hebben aan
geworven. Je moet inderdaad wel over 
stalen professionele zenuwen beschikken 
om op dit soort tot vervelens toe her
haalde vragen van sommige journalisten 
te blijven antwoorden. 
Het VRTradionieuws geldt van oudsher als 
norm voor kwaliteit en objectieve be-
nchtgeving Die tijd is blijkbaar voorbij. Of 
toch niet' Want het kan zijn dat een of 
andere krant het onbericht 's anderen
daags als voorpaginanieuws overneemt. 
En wedden dat de ochtendjongen van het 
VRTradionieuws het bericht vervolgens 
als hoofdpunt aan zijn luisteraars ver
koopt? 
En zo is de cirkel weer rondi 

Johan Sauwens 
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eCSI Het Europa dat wU willen 
De regionale vu-krant 

ade vu-quiz te Heembeek 
Op 30 april '99 organiseert de VU-afdeiing HeemPeel<-
Mutsaard-Haren (de afdeling van Bert Anciaux) haar 
4de algemene quiz 
Rubnel<en die aan bod l<omen zijn sport, wetenschap 
en techniek, politiek, actualiteit, puzzelreeks, fauna 
en flora, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek 
Deze quiz zal plaatsvinden in de grote zaal van de 
Familia, waar er ook plaats zal voorzien zijn voor 
supporters en sympathisanten 

PRAKTISCH 

Vrijdag 30 apnl '99 om 20u stipt (deuren vanaf 
19U.30) 
Zaal Familia is gelegen in de F Vekemansstraat 131, 
1120 Neder-Over-Heembeek (ruime parking) 
Aantal deelnemers per ploeg max. 5 
Maximum 36 ploegen tijdig inschrijven is de bood
schap 
inschrijving vooraf 400 fr. te storten op rekening
nummer 428-4053551-51 vóór 26 apnl, met ver
melding van de ploegnaam (De avond zelf. 500 fr.). 

vu-msttrekkers 
in Haiie-viivoorae 

Het kiescollege van het arrondissement Halie-Vil-
voorde heeft zijn lijsttrekkers aangeduid voor de 
parlementsverkiezingen van 13 juni 1999 
Voor het Vlaams Parlement werden volgende kan
didaturen weerhouden 
- Lijsttrekker: Etienne Van Vaerenbergh (Lennik), uit

tredend Vlaams Volksvertegenwoordiger. 
-Tweede plaats Lieve Maes (Zaventem). 
- Eerste opvolger: Nora Tommelein (Vilvoorde), oud-

voorzitter VU-vrouwen. 
Voor de federale Kamer werden de volgende kan
didaturen weerhouden 
- Lijsttrekker. Annemie Van de Casteele (Affligem), 

uittredend volksvertegenwoordiger. 
- Eerste opvolger: Greet Claes (Liedekerke), voorzitter 

vu-Partijraad 
Eind januari wordt de volledige modellijst ter goed
keuring aan de arrondissementsraad voorgelegd 

(je) 
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op de tweede dag van het nieuwe jaar 
werd Mon de Clopper uitgeleide gedaan 
uit dit leven, vanuit de OLV-kathedraal te 
Antwerpen. 

Mon de Clopper was een Sinjoor en een 
seigneur. Een Vlaamse, Dietse, Europese 
seigneur. Niet alleen handhaafde hij zijn 
non-conformistische overtuiging in 
moeilijke tijden, hij werkte er voor. 
In de verwarde en Vlaamsvijandige re
pressietijd begon hij volksdans- en trek
kersgroepjes te bundelen en te stichten. In 
dat materialistische klimaat van de eerste 
veramerikaniseringsgolf, waarin vermaak 
vorming verdrong en de ontspanning in 
de greep van de handel geraakte, ijverde 
hij voor een actief, tevens nationaal be
wust, alternatief. Bij zijn dood laat hij de 
grootste volkskunstfederatie van Vlaan
deren achter: de Vlaamse Volkskunst
beweging (WKB). 

Mon de Clopper was veel meer dan de 
voorzitter van de WKB. Het ligt niet in 
onze bedoeling om hier zijn vele ver
diensten op cultureel vlak naar voren te 
brengen. Wij willen vooral belichten wat 
hij voor Europa gedaan heeft. 
Hij is de uitvinder, realisator en drijvende 
kracht geweest van de Europeades. Dit 
zi|n ontmoetingen van Europese volks
kunstgroepen. Elk jaar komen duizenden 
Europese volkskunstbeoefenaars in een 
Europese stad samen om de schoonheid 
en verscheidenheid, de verwantschap en 
het vreemde van eikaars volkskunst te 
genieten. Deze Europeades blijven een 
succesverhaal. Ook al gaan ze in tegen de 
tijdsgeest; wat wel blijkt uit de geringe 
media-belangstelling voor dit vrijwilli
gerswerk, dat duizenden |onge en minder 
jonge mensen elk jaar bezielt. 
Daar staat tegenover dat niet alleen steeds 
meer volksdansgroepen, nu ook uit Oost-
Europa, staan te springen om mee te 
doen. Ook burgemeesters van grote ste
den (Rennes, Annecy) en parlements
leden hebben al aangedrongen om de 
Europeade in hun stad te houden. 
Gelukkig was Mon de Clopper genoeg 
diplomaat en principieel om het doel van 
zijn onderneming nooit uit het oog te 
verliezen: de volkeren, niet de staten. Hij 
heeft het bv niet gemakkelijk gehad om 

Franse groepen te doen slikken dat de 
Bretoenen als Bretoenen, niet als Fransen 
zouden optreden. 

Deze lijn kon hij aanhouden doordat hij 
ook oog had voor schakeringen binnen 
elk volk. Zo traden de Duitsers er nooit 
als Duitsers op maar wel als Beieren, 
Zevenburger Saksen of Sileziërs. Zelfs de 
verdreven volksgroepen konden zo
doende op zijn sympathie rekenen. 
Doch niet de door de communistische 
staten georchestreerde propaganda-
volkskunstgroepen, die trouwens een 
aaneenrijging brachten van weliswaar 
kunstig uitgevoerde balletbewerkingen 
van volksdansen. 

kunstbeoefenaars in een tijd waarin 
volkskunst niet meer vanzelfsprekend is. 
Hij wilde geen kunstmatig opgefokte 
folklore maar nieuw leven vanuit ouden 

tronk, zoals op zijn begrafenis zo treffend 
door heel de kerk gezongen werd. 
Mon de Clopper is dus een voorloper 
geweest van het Europa der volkeren en 
dit op een zeer aanschouwelijke concrete 
wijze. Hij begaf zich nooit op het po
litieke pad. Hij liet het wijselijk aan 
politici over, politieke vormen voor zulk 
Europa te bedenken. Zelf zorgde hij voor 
het „maatschappelijk middenveld" 
waarop dergeli|ke instellingen moeten 
kunnen steunen. 

Mon de Clopper slaagde erin de 
Bretoenen te laten dansen. Op de 

foto boven: een beeld van de zesde 
Europeade. 

De boodschap van Mon de Clopper (geen 
prater, een doener) is duidelijk. Europa 
moet opgebouwd worden van onder uit, 
vanuit de volkeren die het samenstellen. 
Niets is immers zo kenmerkend voor een 
volk als zijn vaak naamloze volks-kunst. 
Zodoende nam hij stelling tegen een van 
boven af opgelegd Europa (zoals het nu 
draait) dat streeft naar zoveel mogelijk 
eenvormigheid, een Europa dat de plaats 
dreigt in te nemen van de bestaande 
natiën in plaats van ze samen te bun
delen. 

Tevens doorbrak hij de beslotenheid, het 
provincialisme dat vaak hangt over volks-

Mon de Clopper (1922-1998); geen 
prater, een doener 

Wij hopen dat jongere handen zijn werk 
voortzettten. Het blijft broodnodig. 

Karel Jansegers 

Koerdische 
solidariteit 

In ons artikel over de Koerden 
(WIJ, 24 dec. '98), deelden wij aan 
onze lezers het rekeningnummer 
van het Koerdisch Instituut mee, 
waardoor zij hun solidariteit met 
de getroffen Koerden kunnen be
tuigen. Dit nummer was echter 
niet Juist. Hier volgt het correcte: 
001-2068550-81. 
Met onze verontschuldigingen! 
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In het spoor 
van Rodenbach 

De Federatie van Vlaamse Kringen telt 
ongeveer 100 plaatselijke afdelingen, 
aangesloten bij het Rodenbachfonds. 
Vier provinciale secretariaten en een 
nationaal secretariaat in Cent staan in 
voor de dagelijkse werking en de uit
gave van het driemaandelijks tijd
schrift De Koerier. Net zoals het fonds 
de naam van een vooraanstaand Vla
ming draagt, zo werden vele plaat
selijke kringen naar een voortrekker in 
de Vlaamse beweging genoemd. 
Wie deze heren en één dame zijn, wat 
ze betekend hebben en waarom hun 
naam aan een bepaalde kring werd 
gegeven, wordt uiteengezet in de bro
chure Vlaamse vooraanstaanden in de 
afdelingsnamen van liet Rodenbach
fonds. Een bescheiden maar aardig 
boekje, een klein encyciopedietje van 
de Vlaamse beweging als het ware. 
In het woord vooraf vertelt Jan Cau-
dron, FVK-voorzitter, dat de grote na

men wel gekend zijn, maar dat enkele 
figuren slechts een regionale klank 
hebben. ,,Het is dan ook niet verwon
derlijk dat iemand uit een andere 
streek onwetend de schouders ophaalt 
bij het horen van hun namen." vandaar 
deze uitgave. Nuttig als ze is, kan ze 
voor onwetenden misschien een eer
ste stap zijn naar diepere kennis van de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd. 

PRINS CARNAVAL 

Het overzicht begint bij Albrecht Ro
denbach van wie de naam door zeven 
afdelingen werd gekozen, en dan loopt 
het alfabetisch verder van Karel Buis 
tot Lucas versweyveld. Populaire na
men blijken Adolf Daens (3 keer), Jozef 
Goossenaerts (9 keer) en Amedee ver-
bruggen (5 keer) te zijn. 
Onbekenden die enige uitleg behoe
ven zijn de artieste Lamberta Haeste 

("1945 - -1-1995) van wie de naam de 
culturele kring van Deurne siert en 
Lucas Versweyveld (° 1922 - -1-1988) 
naar wie de Lucaskring van IVIortsel 
werd genoemd. Versweyveld, afkom
stig van Westerio, was een zakenman, 
die zijn Vlaams-nationale overtuiging 
niet weg stak en rechtlijnig en volks 
handelde. Ooit werd hij tot Prins Car
naval verkozen. 
Bekende namen zijn: Edward Core-
mans, Bert DHaese, Lodewijk Dosfel, 
Jan Puimège, Emmanuel Rollier Anton 
Vander Plaetse en de redemptoristen
pater Achiel Stubbe. Een beetje ter
zijde in de tijd, maar daarom niet min
der interessant zijn de figuren van Jo
hannes Ockeghem en van Cielis vanden 
Bossche; de eerste een musicus, de 
tweede een bouwmeester beiden uit 
de 15de eeuw. 
In totaal 17 namen verzameld in een, 
het weze herhaald, aardig boekje. Met 

De naam van zanger Jan Puimège 
(1955-1982) leeft door in de kring 

van Wommelgem. 

onze gelukwensen voor de initiatief
nemers! 

(mvl) 

c» Vooraanstaattden in de afdelingsna

men van het FVK- Rodenbachfonds. 

Uitg. FVK, Bennesteeg 4, 9000 Gent. 

(091223 77 42) 44 blz. 100 fr. (port 

inbegr.). 1 

OOST-VLAANDEREN 
DO. 14 Jan. AALST: Jan Caudron 

spreekt over ,,De nieuwe medische cul
tuur". Om 14U.30 in lokaal De Korenbloem, 
Grote Wlarkt. Org.: VWG-Aalst. 

vr. 15 jan. WONDELCEM: Nieuw
jaarsreceptie van vu-Wondelgem, in het 
gezelschap van VU-ondervoorzitter Eric 
Defoort. Om lOu. in zaal De Nachtegaal, 
Westergemstraat 96. 

za. 16 Jan. DEURLE: Nieuwjaars
receptie van VU-Sint-Martens-La-
tem/Deurte/De Pinte/Zevergem. Gastspre
kers: Bert Anciaux en Vincent Van Quic-
kenborne. Om l l u . In het Gemeeschaps-
lokaal, achter het oud gemeentehuis van 
Deurie. ledereen welkom. 

Zo. 17 Jan. CENTBRUCCE: Jaar
lijkse nieuwjaarsreceptie en ledenf eest van 
VU-Gentbrugge-Ledeberg. Receptie van 11 
tot 12U.30. Om 13u. nieuwjaarsmaal. In de 
polyvalente zaal van het Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat. Deelname maal-
tijd:400 frp.p., -12j. 200 fr Inschrijven bij 
Lieve Robert-Bogaert (09/231.19.31). 

zo. 17 Jan. DESTELBERCEN: 
Nieuwjaarsgebeuren, met toespraak door 
Karel Van Hoorebeke over ,,Het openbaar 
vervoer in een stroomversnelling". Van 11 
tot I3u. in de Vrije Gemengde Basisschool, 
Steenvoordestraat 11 te Heusden. Toegang 
gratis, ledereen welkom, info: J.-R Roosen, 
09/228.99.12. Org.: VU en dr J. Goosse-
naertskring Destelbergen-Heusden. 

Dl. 19 Jan. NINOVE: Ledenverga
dering van VVVG-Ninove. Om 14u.30 in 
Buurthuis van Pollare. Voor info en agenda: 
Georges De Coster (054/33.71.79) of René 
Martens (054/35.43.47). 

zo. 24 Jan. MELLE: Nieuwjaars
receptie van VU-Melle. Om 11u. in het 
museum van Brouwerij Huyghe. Gastspre

ker: Karel Van Hoorebeke. Alle leden en 
sympathisanten welkom. 

Vr. 29 Jan. GAVERE: Nieuwjaars
receptie voor alle leden, vrienden en fa-
mlHe. Om I9u. in 't Oud-Asper Kapelle-
straat 21. Toespraak door Jaak Taghon. 
Omstreeks 20U.30: Kaas-, vlees- en vis-
buffet. (350 fr. p.p., -I8j. 175 fr). Inschrij
ven bij bestuursleden. Org.: VU-Gavere. 

Za. 6 feb. MELLE: vu-Valentijn-
tjesbal. Vanaf 21u. in hetoud-parochiehuis 
te Melle-centrum (nu zaal Agora). Kaarten 
optel. 09/252.30.23. 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 7 Jan. BRUGGE: Feestelijke 

nieuwjaarsviering van VWC-Brugge. Om 
IOu.30 eucharistieviering in de St.Trudo-
abdij. Na de mis aperitief en feestmaal in 
restaurant Lodewijk van Male. Deelname 
950 fr Inschrijving en info bij Joriska, 
050/34.19.74, na 20u. 

vr. 8 Jan. ROESELARE: Nieuw
jaarsreceptie. Om 19U.30 in 't Laag Plafond. 
Gastspreker: prof. Eric Defoort, vu-onder-
voorzitter Org.: VU-Roeselare, Orde van 't 
Dul Bertje, Rodenbachkring Roeselare en 
vuJO-Roeselare. 

WO. 13 Jan. BRUGGE: Marc Boone 
over ,,De natuur in onze streek in de vier 
seizoenen". Om I5u. in de Magdalenazaal, 
Violierstraat 7. Deuren vanaf 14u. Na de 
activiteit is er koffietafel voor wie dit 
wenst. Org. VVVG-Brugge-Noord. 

Zo. 17 Jan. BISSEGEM: Nieuwjars-
receptie van VU-arr Kortrijk-Roeselare-
Tielt. Vanaf 11u. in ontmoetingscentrum De 
Neerbeek, Vlaswaagplein (station Bisse-
gem). Gastspreker: Chris Vandenbroeke. 
Alle leden en sympathisanten zijn wel
kom. 

Dl. 19 Jan. KORTRIJK: Karel Van 
Miert over ,,Concurrentiebeleid en de 
grote Europese uitdagingen. Om 20u. in 
,,De Kortrijkse Verzekering", Lekkerbeet-
straat 5-7, Kortrijk. Org.: Hendrik Brugmans 
Kring Kortrijk. 

Dl. 19 Jan. lEPER: Met Wl naar 
Diksmuide. Info en inschrijving bij Jano 
Braem (057/20.24.68) of Kristien Devlieger 
(057/20.25.37). 

DO. 21 Jan. LEDEGEM: ID21 een 
meerwaarde voor de vu?, door Bert An
ciaux. Om 20u. in CC te Ledegem. Toegang 
gratis. Org.: VU-Ledegem. 

DO. 21 Jan. KNOKKE: VU en ID21, 
door Bert Anciaux. Om 20u. in het Schar-
poord te Knokke. Alle geïnteresseerden 
welkom. Org.: VU-Knokke-Heist. 

WO. 27 Jan. BRUGGE: Magda De 
vos over ,,Onze spreektaal in het Vlaamse 
dialectenlandschap ". Om I5u. in de Mag
dalenazaal, Violierstraat 7. Deuren vanaf 
I4u. Na de activiteit is er koffietafel voor 
wie dit wenst. Org. VWG-Brugge-Noord. 

Vr. 29 Jan. IZEGEM: izegemse vu-
nieuwjaarsreceptie. Sprekers: Willy Doop, 
Geert Bourgeois, Kurt Himpe en Chris Van
denbroeke. Huldiging van de kandidaten 
die in 1982 op de VU-lijst stonden. Om 20u. 
in zaal Ter Maerel. 

Dl. 2 feb. BRUGGE: Vlaams én 
links? Gesprek met Antoon Roossens. Om 
20u. in de volkshogeschool, Baliestrat 58. 
Deelname: 450 fr (voor 2 avonden, ook op 
9/2, met Vic Anciaux). Leden Masereel-
fonds 350 fr Org.: Volkshogeschool. Info: 
050/33.01.12. 

DO. 4 feb. TIELT: Jan Caudron over 
,,Misbruiken in de geneeskunde ": Om 20u. 
in de West-Vlaams Bank, Markt te Tielt. 
Org.: A. Vanderplaetsekring Tielt. 

Dl. 9 feb. BRUGGE: Vlaams én 
links? Gesprek met Vic Anciaux. Om 20u. in 
de Volkshogeschool, Baliestrat 58. Deel
name: 450 fr (voor 2 avonden). Leden 
Masereelfonds 350 fr Org.: Volkshoge
school. Info: 050/33.01.12. 

VLAAMS-BRABANT 
Do. 14 Jan. BRUSSEL: Open ver

gadering over Kerkfabrieken en hun relatie 
tot de gemeente. Senator Jan Loones leidt 
het gesprek in. Om 18u. op het Algemeen 
vu-Secretariaat, Barrikadenplein 12 te 
Brussel. Einde rond 20u. Met een seintje 
vooraf (02/219.25.00), voorzien we koffie 
en broodjes. Org.: WM i.s.m. VCLD. 

Za. 16 Jan. WOLVERTEM: Nieuw 
jaarsreceptie. Om 20u. in De Lindeboom te 
Wolvertem. Gastspreker: vu-voorzitter Pa-
trik Vankrunkeisven. Org.: VU-Meise-Wol-
vertem-Oppem. 

za. 30 jan. OVERUSE: Eetfestijn 
van VU-Overijse. Van 17 tot 22u. in Pa
rochiezaal Ter Use, stationsstraat 8. 

ANTWERPEN 
Do. 7 jan. BORGERHOUT: Senio 

rennamiddag van de Kring voor Vlaamse 
Volksontwikkeling.. Om 15u. in zaal Parosa, 
Bachuslaante Berchem. Deelname: 100 fr. 
Info: Jan De Scheerden 03/236.45.40. 

za. 9 jan. MERKSEM: Nieuwjaars
receptie van VU-Merksem. Tussen 15 en 
17u. in zaal Ons Genoegen, Frans Adri-
aenssensstraat. 

zo. 10 Jan. EDEGEM: Maandelijkse 
wandeling van FW-Edegem. Vertrek aan 
het Kerkplein te Elsdonk-Edegem om 
13U.30. info: Josée Poppelaars, 
449.79.01. 

Ma. 11 jan. KALMTHOUT: Nieuw-
jaarshappening van FW-Kalmthout. Om 
20U.15 in zaal Monida. Gratis bij betaling 
lidgeld '99 (650 fr). Wie geen lid wordt 
betaalt 200 fr. 

WO. 20 jan. BERCHEM: Nieuw
jaarsreceptie van FW-Berchem Om 20u. in 
het Cultureel Centrum. Inschrijven (100 fr) 
bij de bestuursleden. 

Vr. 22 jan. MECHELEN: Nieuw
jaarsreceptie VU-afd. Mechelen.Gastspre-
ker: Geert Bourgeois. Vanaf 20u. in de 
parochiezaal OLV-over-de-Dijle, Gebroe
ders Verhaegenstraat 12, aan centrale bi
bliotheek. 

Vr. 29 jan. LIER: Gespreksavond 
met Vlaams volksvertegenwoordiger Kris 
Van Dijck over ,,Vlaanderen anders be
keken". Met nadien nieuwjaarsdrink. Om 
20U.30 in VNC, Beriarij 80. Org.: VCLD, VNC 
en VUJO-Mechelen-Turnhout. Info; Marc 
Hendrickx (015/27.22.01). 

vr. 29 Jan. BORGERHOUT: VU le
denvergadering en worstenbroodavond. 
Gastspreker: Luc Lemmens. Om 19u.30 in 
zaal Reuzepoort. Deelname 250 fr Inschrij
ven bij Martha De Coninck-De Smet, 
03/322.08.06. 

Za. 30 jan. KALMTHOUT: Met FW 
naar de algemene ledenvergadering te Ou
denaard. Info bij Annie (03/666.87.93). 

Zo. 31 jan. EDEGEM: Met FW-
Edegem naar „Karel Vingerhoets vertelt 
Timmermans". Om 15u. in Kasteel Stey-
teling, St.-Bavostraat te Wilrijk. Vooraf in
schrijven is noodzakelijk (03/449.14.51 -
03/457.89.32). Deelname 200 fr, +3pas 
150 fr. Org. Culturele Kring Edegem, die 
voor vervoer zorgt voor wie over geen 
wagen beschikt. 

Ma. 8 feb. KALMTHOUT: Met FW 
naar de operette Droomeiland van Robert 
Stolz. Inkom 300 fr Info en kaarten bij 
Lucienne (03/666.91.52). 

LIMBURG 
vr. 15 Jan. TONGEREN: Vrienden

kring Limburg/Leuven plant voor de Pink
sterdagen (21-24 mei) een reis naar Duits
land (Philippsburg). Iedereen kan mee. 
Voorziene stopplaatsen zijn Leuven, Genk 
en Waterschei. Inschrijven vóór 15/1/99 bij 
Pieter Bollen, Bilzersteenweg 515, 3700 
Tongeren, 012/23.37.54. 
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WM over kerkfabrieken 
Vlaanderen telt vijf bisdommen met samen 
1.811 erkende parochies, met evenveel pa
rochiekerken en pastorieën, voor 308 ge
meenten. Het beheer van het kerkelijk pa
trimonium berust in hoofdzaak bij de kerk
fabrieken in samenspraak met de federale 
(Justitie) en gewestelijke (monumenten) 
overheid, naast de provincie en de gemeen
ten. 
De federale overheid oefent enkel een for
meel juhdisch toezicht uit (bevoegdheid ere
diensten), maar investeert niet. Voor het 
beschermd patrimonium betaalt het Vlaams 
gewest 60%, de provincie 20% en de ge
meente 10% van de Investeringskosten. In 
Vlaanderen zijn meer dan 500 kerken als 
monument beschermd. 
Enerzijds zijn de gemeenten zich bewust van 
het onschatbaar belang van het kerkelijk 
patrimonium. De kerken zijn in de gemeen
ten cultuur-, zicht- en karakterbepalend. An
derzijds ergeren gemeenten zich ook aan 
hun eigen onmacht daarover. De gemeenten 
hebben nog altijd geen beheersbevoegd
heid over het kerkelijk patrimonium; ze kun
nen enkel advies uitbrengen over de be
grotingen van de kerkfabrieken. De finan
ciële lasten voor de gemeente zijn oneven
redig en onhoudbaar... 
De stuurgroep van de Vereniging van 
Vlaamse iviandatarissen en het Vormings
centrum Lodewijk Dosfel wijden een open 
vergadering aan het thema van de kerk-

! 
i 

fabrieken en hun relatie tot de gemeente. 
Senator Jan Loones leidt het gesprek in. Deze 
bijeenkomst gaat door op donderdag 14 
januari om 18 uur op het Algemeen Se
cretariaat van de Volksunie, Barrikadenplein 
12, Brussel. Het einde wordt voorzien rond 
20u. 
Als u vooraf een seintje geeft aan het se
cretariaat van het Vormingscentrum Lode
wijk Dosfel, voorzien we ook voor u koffie en 
broodjes: 02/219.25.00 
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Afhalen van palinggerechten mogeli|k 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag: 
12 uur tot 14.30 uur -18 uur tot 21.30 uur 

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

' On l in^vJ 

www.volksunie.b« 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALIST 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Had jcdk 

10 km Brugge/Oostende 
Hotel DE STOKERU 
Oudenburg tel. 059/26.82.97 

fax 059/26.89.35 

CUPIDO ROAAANTICA: 1 overnachting in luxe kamer met dubbele whirlpool, fles cham
pagne. Gastromenu met l<reett. 5.800 fr p.p Extra nacht 2.400 fr p p 
ARR. JAN BREYDEL: 2 overnachtingen in luxe kamer met douche, 1 x gastro-menu, 1 x 4 
gangenmenu 6 4 0 0 fr p p 
Steeds ontbi|t tot 12 u.l kamer beschikbaar tot 15 u. 
Gratis fietsen en routes. Sauna beschikbaar 
Alle voorzieningen voor rolstoelgebruikers. 
Zie ook teletekst Eurosport! 
E-mail Hotel De Stokeri|@flanderscoast.be 
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O M S L A G V E R H A A L 

DE SP NA AGUSTA 
"IVIijn oom is een oude SP-miiitant. 
De dag van het Agusta-vonnis lag 
die ziek in zijn bed. Voor hem bhjft 
het onmogelijk dat Willy Ciaes, die 
zoveel voor de partij heeft gedaan en 
een symbool van het socialisme is, iets op zijn 
kerfstok zou hebben." Is er na Agusta nog leven 
voor de SP? Of hebben de socialisten meer te lijden 
onder de bulldozers die Steve Stevaert uitstuurt? 
Een partij in de kering: een doorlichting. 

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

MOET ER NOG BLOED ZUN? 
"Zoals het Rode Kruis al die tijd voor voldoende 
vers bloed heeft gezorgd, dat is eigenlijk een ver
haal van water die in wijn verandert." Maar, de 
tijden veranderen: zowel het aanbod van als de 
vraag naar bloed dalen. Bloedt de Vlaamse Dienst 
voor het Bloed stilaan dood? En hoe ver staat het 
onderzoek naar kunstmatig bloed? "De beste 
bloedtransfusie is de transfusie die niet uitgevoerd 
werd." De handel in bloed: een analyse. 

K O R T 

Interview: Johan Sauwens - Affaire: het geld voor de PS 
kwam niet van Dassault - De politiehervormingen -
Asielbeleid: zo stierf Sémira - Economie: leren leven met 
de euro - Serie: Mao Zedong - Film: Todd Haynes over 
"Velvet Goldmine" - Kunst: "De schittering van Spanje, 
1598-1648" in Amsterdam & Christoph Fink - Theater: 
"De knecht van twee meesters" bij KVS - Fotografie: 
Manuel Alvarez Bravo - Boeken: Pearl Abraham over 
"Afscheid van Amerika" - Geneeskunde: de handel in 
bloed - Sport: de hausse van het Belgische veldrijden & 
de toekomst van het Antwerps voetbal - Midden-Oosten: 
een bericht uit bezet gebied - Wereld: crisis bij de rege-
ring-Blair & het Vaticaan versus de staat Italië. 

WEEKEND KNACK: INTERVIEW WEDUWE BRUCE CHATWIN + EWAN MCGREGOR + JOHAN DEHOLLANDER + ECOVOLUNTEERS IN POLEN 
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-p>r e Koninklijke SK Sint-Niklaas, na de tweede 

\ J wereldoorlog gedurende twintig jaar de 

toonaangevende club van het Waasland, wordt met 

onmiddellijke ingang een satellietclub van SK 

Lokeren dat onder Roger Lambrecht een nieuwe 

dynamiek en nog veel meer ambitie heeft 
(terug)gevonden. 

SPORT 

Het kan snel gaan en het is duidelijk dat dit 
een eerste stap is in de richting van nieuwe 
ontwikkelingen in ons voetbal. Nood
lijdende clubs gaan ten onder of worden 
opgekocht. Dit laatste is met Sint-Niklaas 
het geval. Roger Lambrecht houdt ove
rigens van duidelijkheid en misschien is dit 
maar best zo. „Wie de rekeningen betaalt 
heeft het voor het zeggen." Zo luidt zi|n 
devies. Hij maakt geen omwegen wanneer 
hij doelstellingen formuleert. „De belan
gen van Lokeren primeren altijd. Sint-
Niklaas moet evenwel een tweedeklasser 
blijven. Daartoe stelt Lokeren alvast vier 
spelers ter beschikking. Met hen erbij moet 
trainer Erwin Van den Bergh de redding 
kunnen realiseren. Dat is zijn opdracht. 
Daarvoor wordt hij betaald. Verder wordt 
zowel in Lokeren als in Sint-Niklaas werk 
gemaakt van de jeugdopleiding. „We we
ten dus welke richting de jonge talentjes 
van Sint-Niklaas zullen verhuizen. Zoals 
het ook niet de bedoeling kan zijn dat Sint-
Niklaas ooit nog naar de hoogste klasse 
promoveert. Daar ligt voor de club in de 
nieuwe constellatie geen toekomst. Pro
blemen kunnen of mogen er enkel rijzen 

wanneer de beide clubs tegenover elkaar 
staan m de Beker van België... 
De nieuwste ontwikkeling kadert in het 
streven naar één grote club voor het 
Waasland. In dat debat werd de stem van 
Sint-Niklaas - toevallig de club met de 
grootste traditie - alvast gesmoord. Met de 
hele operatie verwierf Lokeren ook een 

land schijnt het proces opgestart. We 
wachten af of dit de verhoopte resultaten 
oplevert. Waar moet die grote Waaslandse 
club spelen? Voor Roger Lambrecht zal dit 
gegarandeerd in Lokeren moeten. Maar 

Echte 
tweedeklasser 

psychologisch voordeel op SK Beveren dat 

ook vecht met de moed der wanhoop om 

de touwtjes sportief en financieel aan 

elkaar te knopen. 

DIKKE VINGERS 

Twee bedenkingen dringen zich op. Het 
streven naar grote streekclubs is aan de 
orde van de dag. In Zuid-West-Vlaanderen 
kijken Kortrijk, Harelbeke en Waregem al 
jaren naar elkaar. Maar er moeten psy
chologische drempels genomen worden en 
dat is niet vanzelfsprekend. In het Waas-

zullen de supporters van Beveren richting 
Durmestad trekken? We weigeren het te 
geloven. Het gevaar bestaat dat de re
alisatie van de grote streekclub in de 
praktijk neerkomt op de liquidatie van 
verenigingen zonder dat de fundamenten 
van de nieuwe grote club wezenlijk wor
den versterkt of verbreed. Daarom manen 
we aan tot grote behoedzaamheid. 
Hoe stelt de voetbalbond zich op te
genover de nieuwe ontwikkelingen, ge
steld dat ze die al onderkent of begrijpt? 
Meerdere clubs in de hand van één ei

genaar of geldschieter. Kan dat? Bedreigt 
dit het sportieve verloop van de com
petities niet? De Uefa zou zich vragen 
stellen. De Europese voetbalunie wordt 
geconfronteerd met soortgelijke ontwik
kelingen op internationaal vlak. Medi
amagnaten grijpen de macht bij Europese 
topclubs. Adidas en Canal Plus, om maar 
die te noemen, hebben m meerdere landen 
dikke vingers in de pap. Manchester Uni
ted zal mee bepalen hoe sterk Antwerp 
uiteindelijk wel of niet wordt. In welke 
mate zal de nieuwe Antwerpse topclub 
afhankelijk zijn van Ajax? Het grote ka
pitaal ondergraaft de oudste tradities. Nie
mand kan de tijd en de evolutie tegen
houden. Het is best „mee" te zijn of zich 
alvast grondig te beraden om vervolgens te 
reageren via een beleid met visie. Welke 
club in België kan nog een eigen visie, 
sportief en/of financieel, ontwikkelen? We 
vragen het ons af. 

Olympos 

- ^ j . . ^ . : j g 

Een KieKje uit 

de archieven 

van de 

tweede 

iciasse: St.-

Niiciaas en 

Beveren 

geven eiicaar 

partij 

(november 

1990). 
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Afstandsloper 
met klasse 

Vincent Rousseau trekt een streek onder 
zijn arietiekcarrière. De stille, beminnelijke 
Waal kleurde jarenlang het Belgische loop-
gebeuren op het tartan, in de weide en als 
het even kon ook op het asfalt. 
In 1984 al werd hij kampioen van België 
5000 m en won hij de Crosscup. Wie kan 
rekenen concludeert dat Rousseau veer
tien jaar een vaste waarde in onze sport
wereld was. Dat is niet niks. Dat verdient 
respect. 

Rousseau stopt omdat hij geconfronteerd 
wordt met de ongemakken van ouder 
worden. Hij moet méér en langer trainen 
om behoorlijke prestaties te kunnen neer
zetten. Hij sukkelt vaker met kwetsuren. 
Hij heeft bovendien meer dan eens laten 
verstaan met twijfels te zitten omtrent „de 
geloofwaardigheid" van zogeheten top
prestaties. Dat werd hem niet altijd in dank 
afgenomen en zeker niet door Mohamed 
Mourhit, zijn „Belgische" rivaal. 
Feit blijft dat Rousseau een kampioen was. 
Een kampioen die zijn eigen beperkingen 
kende. Ooit werd hij wereldkampioen 
halve marathon. Ooit won hij de ma
rathon van Rotterdam. Twee keer liep hij 
de marathon in minder dan 2 uur en 8 
minuten. Absolute top was dat. Maar 
Rousseau presteerde ook meer dan eens 
ondermaats op officiële kampioenschap
pen, zowel Europese als wereldkampi
oenschappen om over de Olympische Spe-

Meesterschap 

len maar te zwijgen. Hij hield aan zijn 
loopbaan evenwel een uitverkiezing tot 
sportman van het jaar en de Nationale 
Trofee voor Sportverdienste over. Dat is 
veel meer dan weinig. „Belgisch" kan zelfs 
niet meer of beter. 

Rousseau, en dat sierde hem, was altijd een 
eerlijke sporter. In de strijd en in de 
coulissen. Hij was een man van weinig 
woorden. Enigszins introvert. Liefst alleen 
met zijn fototoestel in velden en weiden. 
Eigenlijk hebben we te weinig Rousseau's 
in ons land. Dat is ook de reden waarom 
hij zal gemist worden. Rousseau, de ma-
ratonloper, die de hitte schuwde en zonder 
meer forfait gaf wanneer de zon hoog aan 
de hemel brandde. 

Olympos 

De wereldbekerwedstrijd veldrijden in Zed-
dam werd niet door een landgenoot ge
wonnen en dat was „nieuws" SvenNIjs, Mario 
De Clercq, Bart Wellens, Mare Janssens en 
ErwIn Vervecken beheersen al een paar maan
den lang het Internationale veldritgebeuren. 

HOOGBEGAAFD 

Vooral Sven NIJs reed Indrukwekkend sterk. Op 
zijn meesterschap stond wekenlang geen 
maat De jonge Brabander, pure klasse en 
bekoorlijke elegantie, spaarde zich nooit. Hij 
deelde ook geen geschenken uit Zijn mees
terschap wekte aanstekelijk in zijn zog groei
den ook de anderen. Onder hen wereld
kampioen Mario De Clercq Van hem hebben 
we ook het laatste nog met gezien Hij ver
betert nog steeds. Hij legde zich slechts laat 
professioneel toe op het veldrijden en daarom 
zit er voor hem, ondanks de jaren, nog altijd 
vooruitgang in. Maar De Clercq zal met ont
kennen dat de toekomst Nijs en Wellens heet 
Dit hoogbegaafde duo is nog jong, zal nog 
groeien en doet terugdenken aan de gouden 
jaren van Eric De Vlaeminck en Albert Van 
Damme, Niet dat wij kampioenen van ver
schillende generaties kunnen of zelfs willen 
vergelijken. Dat Is zinloos Maar De Vlaeminck 
en Van Damme haalden de hoogste pieken In 
totaal verschillende stijl De ene talent, sier
lijkheid, technische perfectie, stuurvaardig-
en behendigheid. De andere kracht, toe
wijding, zwoegen, afzien. De Vlaeminck won 
bijna altijd maar de Leeuw van Laarne gaf nooit 
af. Hij bleef bonken en vechten tot ook hij op 
het hoogste schavotje stond. Prachtig en 
meeslepend was dat. 

SPEKTAKEL 
Wellens is ook zo'n knokker. Hoekig, een en al 
temperament, doorgaan tot hij er bij neervalt. 
Adrie van der Poel, de oude meester zoals hij 
nu toch mag genoemd worden, bekijkt het 
met bewondering Het meesterschap van de 
jonge Vlamingen sluit aan bij de hegemonie 
van hemzelf en Richard Groenendael in de 
voorbije jaren „Zij hebben het van ons over
genomen en dat mag geen venwondering 
wekken Zoveel talent en zoveel toewijding 
gaan met altijd samen. Daarin ligt het geheim 
van hun successen " 
De gedreven bondscoach mag fier zijn en 
eisen stellen wanneer hij met de bazen van de 
wielerbond rond de tafel gaat zitten Men 
moet het hem maar eens nadoen 
Waarmee met gezegd is dat onze landge
noten opnieuw regenboogtruien zullen ver
zamelen Wie maandenlang de hemelen be
stormt kan maar moeilijk echt naar één week
einde toe pieken. Vonge zondag meldde de 
Zwitser Frischknecht zich voor het eerst. Hij 
heeft zich maandenlang gespaard en hij zal 
wel niet de enige zijn Maar dat is eigenlijk van 
minder belang. Wie zijn supporters maan
denlang begeestert, wie week in week uit 
spektakel biedt en ovenwinningen opstapelt 
heeft recht op de grootste waardenng. 
Vandaag is die waardering het rechtmatige 
deel van Nijs, De Clercq en de andere vol
gelingen van meester Erie, De veldrit in Dle-
gem bracht de massa op de been. Als de 
wielen draaien en onze coureurs rijden mee 
voor de overwinning kan het enthousiasme In 
dat wielergekke land van ons niet op. Moge 
het zo blijven. 
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RETURN TO PARADISE 

Ik denk dat 'Midnight express' (1978) - een generatie geleden -

zoveel indruk heeft gemaakt, dat hij door de nieuwe generatie nog 

steeds van de schappen van de videotheken wordt geplukt, alleen 

al om de thematiek en de hardheid van het verhaal. Nu dacht men 

in 1989 in Frankrijk dat men het thema nog maar eens dunnetjes 

over moest doen en regisseur Pierre Jolivet schreef en regisseerde 

'Farce majeur'. 'Farce majeur' is tien jaar later op zijn beurt de 

basis voor 'Return to paradise' van Joseph Ruben. Een mislukte 

remake van een mislukt aftreksel. {*) 

ENEMY OF THE STATE 

Een invloedrijk man, lid van het Amerikaanse congres, wordt 

NIEUW IN DE BIOS 

vermoord door T.B. Reynolds Qohn Voigt), een ambitieuze agent 

van de staatsveiligheid. Dit gebeurt in samenwerking met enkele 

marinejongens, die het congreslid doden terwijl ie zijn hond 

uitlaat. Een toevallige video-opname door natuurfilmer Zavitz 

(Jason Lee) zal deze professionele moord nog iets gecompliceerder 

maken. Dan duikt R.C.Dean (Will Smith) op. Hij is een jonge, 

bijdehande, door iedereen gerespecteerde aanklager. Aan het begin 

zien we hem ergens in een restaurant gangsterbaas Pintero 

bedreigen. In dezelfde gelegenheid zal alles overigens opnieuw 

samenkomen in de uiteindelijke shoot-out. Zavitz gaat op de loop 

met zijn video en komt terecht bij zijn studiegenoot R.C. Dean. 

Zavitz is blij dat ie de video kwijt is, maar trekt daarbij zo'n 

rookgordijn rond zich op, dat zowat iedereen erin dreigt te 

verstikken, R.C.Dean in de eerste plaats: die verliest z'n baan en 

z'n vrouw en z'n kind. Na goed een uur komt Brill (Gene 

Hackman) op de proppen. Hij zorgt ervoor dat de film, die dreigde 

uit te doven, een nieuw elan krijgt. Brill is een man die zowat op 

ieder randje van iedere afgrond leeft, en een van die afgronden is 

spionage. Hij wordt het maatje van Dean en dan beginnen de 

dingen te gebeuren. Een der knapst gemaakte technothrillers van 

de laatste jaren, met een lange lijst goeduitgevoerde stunts. {***) 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P • 

Julia Roberts In 

'Flatllners'. zat. 

9 Jan., VT4 om 

21U.25 

t # Qual des Orfèvres Pianist Maurice Martineau 
treedt samen op met zijn vrouw Jenny Lamour, een 
vanétéartieste die slechts denl<t aan haar car-
rlère.Wanneer hij op zel<ere dag verneemt dat Jenny 
een afspraak heeft met de oude riji<e Brignon, is de 
maat voi. lVleesteriijl<e flim nolr, waarin de misdaad 
slechts een anekdote Is. Belangrijker zijn de ge
raffineerde vormingeving, de virtuoze camerabe
wegingen, de juiste atmosfeer en de sterke ver
tolkingen. Zon. 10 Jan., RiBf om 20u.40 

' f c f La Piscine Jean-Paul en Marianne, een verliefd 
paar, brengen samen een prachtige vakantie door in 
Saint-Tropez, in de luxueuze villa van een vriend. 
Wanneer Harry - een vriend van Jean-Paul en tevens 
een ex-mInnaar van Marianne - en zijn dochter 
Pénélope ook In de villa opduiken. Is de sfeer verpest. 
Maan. 11 Jan., Fr3 om 21 u. 

f̂e=î  Men don't leave wanneer haar man In een 
ongeval omkomt, moet de Jonge weduwe Beth het 
alleen zien te redden. Ze blijft met schulden achter en 
Is gedwongen het huis en de auto te verkopen. Ze 
verhuist met haar twee zoontjes van het idyllische 
platteland naar een torenflat in de stad Baltimore om 
een nieuw bestaan op te bouwen. . DIns. 12 Jan., 
Kanaal 2 om 20u.55 

Undergrond Tijdens de bezetting van Bel
grado door de Duitsers in 1941 leveren de zwarte 
markt-handelaars wapens aan de partizanen. Als ka
meraad van de communisten krijgen ze vrij spel. 
Briljant oorlogsdrama van Emir Kusturica dat in 1995 
terecht met de Gouden Palm bekroond werd. Woens. 
13 Jan., canvas om 20u.55 

^ 9 Beetlejuice Barbara en Kevin Maitlln komen 
om bij een stom auto-ongeval. Tot hun verbazing 
blijven ze verder leven als geesten. Hun huis wordt 
verkocht aan nieuwe eigenaars van vlees en bloed en 
de Maltllns binden de strijd met hen aan, bijgestaan 
door een onverwacht kwelduiveltje: Beetlejuice. 
Oond. 14 Jan., Kanaal 2 om 20u.55 

^ 9 It could happen to you Charle Lang is een 
minzame New Yorkse politieagent, getrouwd met de 
verwaande en ambitieuze kapster Muriel. Wanneer 
Charlie In een cafeetje een koffie gaat drinken maakt 
hIj daar kennis met het ongelukkig uitziende dien
stertje Yvonne Blasl. Charmante romantische ko
medie VrU. 15 Jan., TVl om 2lu.45 

De rampenmannen 
van de VTM 

Telefacts, dinsdag 29 december 1998, VTM 

We moeten het u al gezegd hebben: bij 
ons in de huiskamer gaat het VTM-
nieuwsmagazine 'Telefacts' gemeen
zaam als 'Telefuck' door het leven. Er 
gaat immers haast geen dinsdag voorbij 
zonder dat het programma een bijdrage 
bevat over de rand van de samenleving. 
Kijk je naar 'Goedele' toch nog altijd met 
gesloten gordijnen - de buren zullen het 
nochtans nooit te weten komen: die 
kijken ook - met het gegeven dat je naar 
'Telefacts' hebt gekeken durf je de dag 
erop evenwel al eens uitpakken op je 
werk of bij de bakker. 

OPHEFMAKEND 

Vanavond hadden Danny Verstraeten en 
de zijnen een jaaroverzicht voor ons 
klaargestoomd. Niet het gebruikelijke 
overzicht - waarmee 'Telefacts' in een 
ver verleden nochtans goede punten 
haalde - maar een 'eigenzinnige' selectie. 
De reportagejongens hadden een aantal 
oude - Danny omschreef het wel zeer 
grotesk als 'ophefmakende' - reportages 
uit de kast gehaald en waren nog eens 
gaan kijken hoe het nu was met de 
protagonisten van toen. Het procédé 
past bovendien geheel in 'VTM-Nieuwe 
Stijl' waarin alles niet alleen leger, maar 
vooral goedkoper moet; een werkwijze 
die zich vroeg of laat moet wreken en 
waarvan de eerste tekenen - in de vorm 
van kwaliteits- en kijkersverlies, jawel -
reeds pijnlijk duidelijk worden. 
Onder de meest ophefmakende gebeur
tenissen was zeker de watersnood. Wie 
er niet tot aan de knieën in stond, sprak 
erover. Ria Gheyskens behoorde in sep
tember tot de eerste categorie: haar huis 
en parfumwinkel stonden onder water 
van de viezere soort. Nu waren de meest 
zichtbare tekenen van de ellende alweer 
opgeruimd, maar daarvoor had ze wel 
een lening moeten aangaan. „Waarom 
konden ze die mensen waarvan de 
schade overduidelijk was niet gewoon 
een voorschot geven?" vroeg ze zich 
terecht af. Haar vader, een fruitboer die 
zijn hele loods had zien onderlopen, 
begroette de Telefactsploeg met 'Ha, de 
rampenmannen!': hij verdient een plaats 
in de openingssequens van het pro
gramma. 

DE DROOM 

Wie dat waarschijnlijk niet zal krijgen is 
Marie-Claire, een psoriasispatiënte die 
dankzij de hulp van een jonge bedrijfs
leider mocht gaan kuren aan de Dode 

Zee. We zijn, zoals met ons nog enkele 
honderdduizenden Vlamingen, zeer ver
trouwd met deze erfelijke, niet besmet
telijke, maar jammer genoeg ook on
geneeslijke huidaandoening en kunnen 
de aandacht ervoor dan ook maar toe
juichen. Maar dan liever niet meer zoals 
in deze 'Telefacts' waar een - inderdaad 
dramatisch - geval als representatief staal 
wordt opgevoerd. Hiermee hoeft geen 
enkele patiënt, behalve Marie-CIaire 
misschien (het weze haar gegund!) te 
rekenen op meer begrip. 
'Telefacts' had ook het einde van Doel 
onthouden en het sluiten van een café in 
een residentiële woonwijk in de stad van 
Stevaert. Gilbert Hermans had een ver
gunning gekregen voor het uitbaten van 
een café - iets waarmee de burgemeester 
van Hasselt toch vertrouwd zou moeten 
zijn - maar moest die na een klacht van 
een buur weer inleveren. Het was geen 
opmerkelijke reportage geweest als 'Te
lefacts' niet onnodig was gaan provo
ceren. De buurman die op de sluiting had 
aangedrongen wenste niet te reageren. 
Dat is zijn goede recht; hij had van een 
misnoegd caféganger al eens een emmer 
pek over zijn gevel gehad. Waarom het 
magazine de woning van de bewuste 
buur dan zo openlijk in beeld moest 
brengen, blijft ons een raadsel... 
Gilbert Hermans wilde geen nieuwe 
zaak openen. Els en Jan De Blonde 

hadden dat wel gedaan. Beide land
bouwingenieurs hadden gedaan waar 
duizenden van dromen: hun leven hier 
opgeven om een nieuw te beginnen aan 
de andere kant van de wereld. 'Zuid-
Afrika' heette hun paradijs en ofschoon 
niet alles perfect was verlopen, schenen 
ze het er behoorlijk naar hun zin te 
hebben. 

DE WILLY 

Dat kan dan weer niet gezegd worden 
van de bewoners van de Kapelse Lie-

venshoekwijk die midden '98 te horen 
hadden gekregen dat ze bovenop een 
kankerverwekkende gifbelt hadden ge
bouwd. De wijk werd afgegraven en de 
bewoners ervan zouden nieuwe grond 
krijgen. Van een terugbetaling van de 
geleden schade was geen sprake. De 
nieuwe grond die gestort werd, was niet 
de juiste. Dit moet België zijn. 
Als er ons iets zal bijblijven van dit 
Telefacts-jaaroverzicht is de wel de bij
drage over Willy Sollie, de Vlaamse 
chauffeur die de pech had om - toen hij 

een bus Tsjernobyl-kinderen naar Vlaan
deren wilde brengen - bij een dodelijk 
ongeval betrokken te raken. De Wit-
Russische rechtspraak zorgde ervoor dat 
Sollie moest boeten. Hij kreeg vijf jaar in 
een werkkamp met zacht regime. Wer
ken doet hij daar niet meer omdat hij 
sukkelt met zijn hart. 
Een VTM-journalist was hem, overladen 
met eten, gaan bezoeken en het is maar 
de vraag of dat voor Willy een goede 
zaak was. We kregen immers geen graat
magere, depressieve man in een corrupt 
en ondraaglijk gevangenisregime te zien, 
maar een krasse vijftiger die er, samen 
met zijn plaatselijke vriendin, een - naar 
Wit-Russische maatstaven - riant leven 
op nahield. Waar het lokale pensioen 
zo'n 200 fr. per maand bedraagt, kon 
Willy met het geld uit Vlaamse steun-
fondsen er een appartement van 4.000 
fr. per maand mee huren. We zagen hem 
in een discotheek zelfs dingen doen die 
we de gemiddelde hartpatiënt niet zou
den aanbevelen. U en wij weten dat zo'n 
reportage een momentopname is en dat 
Sollie heus geen dagen na elkaar geld ligt 
te verbrassen in de plaatselijke oorden 
des verderfs. Maar of de gemiddelde, 
VTM-kijkende en van solidariteit over
lopende Vlaming er hetzelfde over 
denkt, durven we betwijfelen. Daarom 
ook dat we volgend jaar opnieuw een 
reportage over Sollie zouden willen zien. 
Tegen dan zijn hij - en, wie weet, zijn 
nieuwe vriendin - waarschijnlijk terug 
thuis. 

Hoewel dit jaaroverzicht er eigenlijk 
geen was, gingen we toch niet met zelf
moordneigingen slapen. Die hebben we 
wel steevast wanneer de aftiteling van de 
VRT-tegenhanger over het scherm rolt. 
Is het dan toch waar dat VTM onze 
dagen kleurt? 

Krik 
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Mon de Coevse 
Het strekt de redactie van WIJ tot eer dat 
ZIJ veel aandacht - met foto en al -
besteedde aan het overlijden van een 
eminent Vlaming Mon de Goeyse (WIJ, 
24 dec '98) Het artikel in De Standaard 
beperkte zich vooral tot De Goeyse's 
pionierswerk bij het NIR vanaf 1931, en 
diens inzet bij de KUL en het Archief & 
Museum van het Vlaams Studentenle
ven 

In het WIJ-artikel werd terecht ook de 
Vlaamse inzet van Mon de Goeyse on
derlijnd In aanvulling hiervan enkele de
tails 
In zijn studententijd (1925-1931) was De 
Goeyse een van de actieve Vlaams-na-
tionalistische bezielers in het bestuur 
van het KVHV en de redactie van Ons 
Leven, samen met Willem L Melis (1907-
1984) en mijn vader Jan GA Wilms 
(1903-1969), in een tijd dat het Vlaams-
nationalistisch streven een zeer radicale 

penode kende Zo was het februan-
nummer van Ons Leven in 1929 een 
speciale Borms-editie, die 1 maand na 
diens vrijlating verscheen De harde 
strijd van de Vlaamse studenten toen 
bezorgde hen heel wat last bij de (toen 
nog Franstalige) universitaire overheid 
van de UCL 
In die turbulente periode vindt men in 
Ons Leven vele prachtige wit-zwart-te-
keningen van meerdere commilitones, 
o m gemaakt door Ferdinand Verc-

nocke (1906-1989), KVHV-preses in 
1929-'30 
Zo was er een pentekening van mijn 
vader op vrijersvoeten (die toen naar de 
jongste dochter van prof Lodewijk 
Scharpé lonkte ) en van Mon de Goe
yse, de man die in de achtergrond zoveel 
gedaan heeft voor de Vlaamse Bewe
ging 

Hermann A.0. Wilms, 
vorst-Brussel 

^ WEDERWOORD 4^ 

Vernederingen 
Gérard Deprez, als ex-voorzitter van de 
PSC een onverdachte bron, zegt in een 
interview met De Morgen van 12 de
cember o.m. het volgende: „Soms denk 
ik: na al die vernederingen die het 
Vlaamse volk in de loop der jaren heeft 
ondergaan, is het een klein wonder dat 
het vandaag bankier voor België wil spe
len". 

In Het Nieuwsblad van 15 december lees 
ik dan weer „Franstalige scholen sjoe
melen met lesuren Nederlands". Hieruit 
blijkt dat de vernederingen nog steeds 
doorgaan. 

Mijn vraag hierbij is de volgende: hoe
lang gaan wij nog blijven betalen om onze 
taal en onszelf te laten „bekakken"? 
Hierbij aansluitend een reactie tegen het 
gesjoemel in Franstalige scholen schijnt 
op gang te komen in CVP-middens in het 
Leuvense. Wanneer gaat de VU haar stem 
eens laten horen in deze zaak? 
Waarom wordt de afschaffing van de 
subsidiering van de Franstalige scholen 
op het Vlaamse grondgebied met gewoon 
geëist en als verhezmgsthema naar voor 
gebracht? 

Het is fijn te protesteren tegen de P-90 
van FN Herstal wat toch mets uithaalt, en 
misschiens zelfs contra-productief is. Het 
is misschien beter krachtdadig op te ko
men voor de eigen winkel en geen geld 
meer te geven voor de vernedering van 
onze cultuur of moeten we dat ook over
laten aan het Vlaams Blok? 

Louis Tavernier 

Verwarrende 
rondvraag 
Nog eens een typische valse rondvraag 
(enquête) over de sloop van illegale wo
ningen (WIJ, 17 dec. '98-Sloop verdeelt 

Vlamingen). In de eerste plaats het ver
ward begrip van „verklikken". Een in
breker of dief verklikken is goed Illegaal 
bouwen met' Het mag allemaal met! 
Vervolgens de verwarring in het geven 
van een oordeel tussen arm en rijk. De 
meerderheid is instinctief gebeten op de 
njken en machtigen die dikwijls alles 
mogen of doen waar ze zin in hebben. 
55% van de ondervraagden is voor de 
afbraakpolitiek van de minister. Omdat 
het hen met persoonlijk raakt. Dan zijn er 
nog dezen die zelf boter op het hoofd of 
er voordeel bij hebben en ontwijken. 
Moest men volgende rondvraag houden, 
dan zou de uitkomst er zeker anders 
uitzien. 

Als de overheid reeds méér dan 20 jaar de 
wet met toepast, daarmee uitlokt en aan
leiding geeft dat sommige burgers van een 

dergelijke houding (dankbaar!) gebruik 
maken, wie is er dan de hoofdschul
dige? 

Past de overheid plots de wet toe, vanaf 
wanneer kan zij dat doen? Met terug
werkende kracht of pas vanaf de dag der 
werkelijke toepassing' 
Is de overheid schuldig aan verzuim om 
de wet met toe te passen? Integendeel een 
handje hielp om de toestand te besten
digen. Moet ZIJ daarvoor bestraft wor
den? Met de kosten te dragen van wat zij 
wil afbreken en eventueel op een toe
gelaten plaats weer op te bouwen. 
Kan men ministers geloven die beweren 
dat ZIJ de afbraak met bevelen, terwijl 
bewezen is dat de overheid nadrukkelijk 
de aanbeveling daartoe geeft aan de 
rechtbank' 

Kan men een justitie geloven die jaren 
zogenaamd mets kon doen tegen illegale 
bouwers en nu plots in snel tempo wel? 
Tenzij tegenover de rijken en machti
gen! 

Iedereen en met 55% is tegen illegaal 
bouwen. Het enige waar de minister 
gelijk m heeft! Voorwaarde is dat de wet 
voor iedereen gelijk is en effectief vanaf 
de eerste dag streng toegepast moet wor
den. Is de overheid laks dan moet zij de 
gevolgen dragen en voor de kosten op
draaien. 

Daar is zij bang voor en wentelt haar 
schuld af Wekt vanzelfsprekend de volks
woede op tegen de arme minister die dat 
niet voorzien heeft. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

veiijgherd 
Onlangs was ik in Londen. Daar ben ik tot 
de vaststelhng gekomen dat ik 's avonds 
laat in de metro van deze wereldstad een 
veiliger gevoel had dan in mijn eigen 
Brussel. In elk metrostation zijn minstens 
twee agenten aanwezig. Bovendien staan 
overal in de metro camera's tegen van
dalisme opgesteld en wordt 's nachts de 
ingang van de metro's met een hekken 
hermetisch afgesloten. Laat ons eerlijk 
zijn: als dit in Londen kan, moet het voor 
een klem metronet als dat van Brussel 
zeker kunnen. 

In plaats van het voeren van al die nut
teloze discussies over het al dan met 
ontnemen van de financiële middelen van 
het Vlaams Blok zouden de politici zich 
beter richten op één van de voornaamste 
oorzaken van het succes van die partij. 
Laten we ons daarom liever concentreren 
op de veiligheidsproblematiek in de ste
den en het Vlaams Blok zal dan vanzelf 
wel heel wat van haar pluimen verlie
zen. 

Kristof Agache, 
De Pinte 

Onvergeeflijk 
Toen Helmut Lotti m 1994 in Voeren 
optrad, zong hij met groot succes nog 
overwegend in het Nederlands. Hij 
dankte de Voerenaars voor hun applaus. 

maar zei toch dat men hem hever in het 
Engels hoorde zingen. Verklaring die 
géén applaus uitlokte. 
Lotti IS er ondertussen in gelukt klassieke 
muziek, verpakt in een populair, sym
fonisch kleedje naar het (ook jonge) pu
bliek te brengen. Hij verdient daarvoor, 
naar mijn mening, bewondering en waar
dering. Helaas levert hij ook onbetwist
baar een bijdrage in de verengelsing van 
onze samenleving. Hierin heeft hij een 
absoluut toppunt bereikt met zijn jongste 
Piet Roeien Production met het Golden 

Symphonic Orchestra, op de Vlaamse TV 
opgediend als A Classical Christmas. 

WIJ kunnen als Vlamingen zeker trots zijn 
op een schat aan eigen, mooie kerst
liederen. Toch bestond Lota het in dat 
programma met één enkel kerstliedje in 
het Nederlands te zingen. De eer moest 
zowaar gered worden door de twaalf
jarige Michel met Stille Nacht, heilige 

Nacht. 

Helmut zong m het Engels, Duits en 
Frans. Mijn groeiend ongenoegen sloeg 
in woede over toen hij Mtnuit, Noel 

aankondigde als het Franse, religieuze 
volkslied waarop de Fransen terecht trots 

mogen ztjn. Helmut Lotti wéét dus dat 
zingen zelfbewuste volksverbondenheid 
kan uitdrukken. Dat hij met heeft wallen 
tonen op welk mooi Vlaams kerstliedje 
wi), even terecht, trots kunnen zijn, be
schouw ik dan ook als een regelrechte 
belediging en een onvergeeflijke fout. 

Walter Caethoven, 

Nijlen 11 

Verzonden ais ansichtlcaart 
Christiaan Germonpré werd op 7 sep
tember 1950 in Roeselare geboren Op dit 
ogenblik is hij assistent-dienstleider in de 
Stedelijke Openbare Bibliotheek van Kort
rijk HIJ kreeg bekendheid met zijn ver
talingen van gedichten van onder andere 
Karl Krolow, Gunther Crass, Chnstoph 
Meckel, Ingeborg Bachmann en Hilde Do-
mm 
HIJ verleende zijn medewerking aan bi-
obliografieen van Jef Geeraerts, Ward 
Ruyslinck en Jos Vandeloo, en schreef het 
historisch werk Tussen hemel en aarde 
Kermissen en circussen in Kortrijk Hy is 
een vaste medewerker van het tijdschnft 
Kreattef, bestuurslid van de Vereniging 
van West-Vlaamse schrijvers en redacteur 
van de Cahiers die deze uitgeeft, daarin 
schreef hij over Jan Boschmans, Felix 
Dalle Jessy Marijn en Frans-Jozef Blieck 
Germonprez publiceerde de dichtbun
dels Voor de losprijs van warmte (1978), 
In het teken van mei (1982), Ballet 
van blad, bloesem en bloed (1982), 

Van weelde en 
weinig (1984), 
Kringloop van 
het licht 
(1986) en On
sterfelijk 
blauw (1995) 
Zijn jongste 
bundel * ver
zend mezelf 
als een an
sichtkaart ver
scheen dit jaar 
bij uitgeverij 
Facet Het is 
een bundel die 
zich tot jonge 

volwassenen vanaf 14 jaar ncht, maar 
deze gedichten bevatten volgens cnticus 
Jan Van Coillie meer uitdaging en geheim 
dan veel jeugdgedichten Het is een bun
del van een zeldzaam homogene kwaliteit 
geworden en in elk geval een oorspron
kelijk geluid in de Nederlandstalige jeugd

poëzie, een genre dat te weinig wordt 
beoefend omdat het zo moeilijk is De 
computer-getekende illustraties werden 
verzorgd door Iris Rombouts, die hiermee 
in boekvorm debuteert Ze slaagde enn in 
sobere zwart-wit illustraties de geest van 
de gedichten te vatten 

Opa 
In zijn lichaam huist een opa 
die Ik nauwelijks nog herken 
Nog eenmaal legt hij zich neer 
in een bed van gras 
Hy strykt alle pijnen glad 
en luistert naar de adem van de aarde 

Hy trekt me nader 
Een kauw verstoort ons gesprek 
Vliegen wil hIj, 
de wolken voorbij 

c» ik verzend mezelf als ansichtkaart. 
Christian Germonpré. uitg. Facet. 
Antwerpen. 1998.47 biz., 499 fr. 
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S inds enige tijd loopt in het Koninklijk Museum 

voor Midden-Afrika in Tervuren de 

tentoonstelling 'Magisch Marokko'. WIJ ging er een 

kijkje nemen en kan hem ook u warm aanbevelen. 
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Nog tot eind mei 1999 loopt in het Afrika 
Museum in Tervuren de tentoonstelling 
'Magisch Marokko', een schitterend 
overzicht van leven en werk van de 
inwoners van ruraal Marokko. Het is 
bovendien de laatste grote tijdelijke ten
toonstelling in het kader van het Eeuw
feest-programma van het museum. On
der meer een expo over de wereldten
toonstelling en eentje over Afrikaanse 
maskers gingen deze 'Magisch Marokko' 
vooraf. 

LEREN OM TE RESPECTEREN 

In een korte toespraak verwees Dirk Thys 

van den Audenaarde, de directeur van het 
museum, naar het nut van dit initiatief: 
„In ons land leeft een belangrijke be
volkingsgroep die afkomstig is uit Ma
rokko waar technologische vernieuwin
gen en economische noodzaak veel tra
ditionele culturele elementen doen ver
dwijnen. Daarom lijkt het ons uiterst 
belangrijk voor alle bevolkingsgroepen in 
België om de traditionele culturen van 
Marokko te belichten. Enerzijds is de 
bewustwording van zijn eigen culturele 
identiteit de basis van de waardigheid en 
zelfrespect van ieder persoon. Anderzijds 
leidt de kennis van de cultuur van de 
buren tot respect voor de anderen en leert 
zij de eigen cultuurwaarden beter re
lativeren. Moge deze tentoonstelling dan 
ook hiertoe bijdragen." Wie A zegt, moet 
ook B zeggen en mede daarom zijn de 
begeleidende tekstpanelen in de tentoon
stelling niet alleen opgesteld in het Ne
derlands en het Frans, maar ook in het 
Arabisch. In de toonkasten van het mu
seum liggen goed 700 voorwerpen te 
wachten op bewonderaars. Ze bieden hen 
bovendien een overzicht van de belang
rijkste etnische groepen in ruraal Ma
rokko. „De voorwerpen werden gekozen 
omdat ze krachtig en zuiver de cultuur-
gedachte van de verschillende groepen 
vertegenwoordigen; voorwerpen en tra
dities die teruggaan op het verleden, maar 

vandaag de dag nog even intens aanwezig 
zijn in de verschillende streken van lan
delijk Marokko." luidt het in de persmap. 
De bezoekers maken zo o.m. kennis met 
aardewerk met geometrische motieven 
uit het Rif, tapijten en weefsels uit de 
Midden-Atlas, dagdagelijkse gebruiks
voorwerpen zoals koffers, beschilderde 

VAN BERBERTENT TOT MOSKEE 
Wat volgt zijn zes zalen die gevuld zijn 
met de overvloed van landelijk Marokko. 
Eerst is het de beurt aan aardewerk, niet 
zelden gemaakt door vrouwen en voor
zien van geometrische motieven. Ook 
leer en weefwerk springen in het oog. In 
zaal 2, gewijd aan de Midden-Atlas, zal de 
autentieke berbertent ongetwijfeld de 
aandacht trekken. Let daarbij niet alleen 
op de verhalende video - over het leven 
van een groep Zflw«e-nomaden in en 
rond de tent - maar kijk zeker ook eens 
naar de kunstigheid waarmee de tent-
palen bewerkt zijn. 

Ook het doek zelf is een proeve van 
ambachtelijk kunnen. Verderop staat het 
tapijt centraal. Prachtig geweven doeken 
tonen aan hoe bedreven de weefsters 
waren en zijn. Opnieuw een video (met 
o.a. schaapscheerders, wolspinsters en 
weefsters), maar ook een heus weef
getouw, geven een idee van het tita-
nenwerk dat het weven van deze tapijten 
moet zijn. 

In zaal 4 opnieuw tapijten, maar ook 
deuren en koffers gedecoreerd met ge-

Magisch Marokko 

Oude vrouw met schoudermantel 
voor nomadentent 

deuren en bijzonder fraaie - in zoverre de 
omschrijving erop van toepassing kan zijn 
- wapens. 

De tocht doorheen 1800 m2 'Magisch 
Marokko' vangt aan met een bezoek aan 
een heus infocentrum. Middels een per-
spectiefkaart en recente filmbeelden van 
Marokko wordt een algemeen beeld ge
schetst van het klimaat en de leefom
standigheden in de zes grote streken die 
in de tentoonstelling aan bod komen: Rif, 
Midden-Atlas, Anti-Atlas, Siroua, Hoge 
Atlas en de Presahara. Daarna gaat het 
naar de traphal waar de geur van pe
permuntbollen u tegemoet komt. Geen 
moeite is gespaard om de bezoeker te 
verleiden, getuige daarvan de feeërieke 
muurschilderijen. 

ometrische motieven. Het extraatje is 
hier een zijzaaltje met daarin een nauw
keurig gereconstrueerde soek, een markt
plaats waar groenten en fruit liggen te 
wachten op kopers. Een video doet het 
verhaal van de agadir uit Zuid-Marokko, 
graanopslagplaatsen met de allures van 
versterkte burchten. Ook de kinderen 
komen, in een volgende zaal, ruim aan 
bod. Kinderkleding en -spelen vormen er 
de hoofdmoot. 

De mooiste voorwerpen werden het 
langst voor de bezoeker verborgen ge
houden. In zaal 6, 'de schatkamer', een 
zelden geziene verzameling van hand
gemaakte juwelen. De meeste voor-
hoofdsbanden, oorhangers, halssnoeren, 
arm- en voetbanden, amuletten, ringen 
en kleerspelden zijn vervaardigd uit zilver 
dat - in tegenstelling tot het goud in de 
stad - in de rurale gebieden werd gebruikt 
als basismateriaal. De bijhorende video 
doet het verhaal van twee zilversmeden. 
In deze zaal gaat ook aandacht uit naar de 
joodse aanwezigheid in ruraal Marokko. 
In een vitrinekast zijn juwelen die uit
sluitend werden gedragen door joden te 
bewonderen. 

Bij het verlaten van 'Magisch Marokko' 
worden middels foto's, kledij en mu
ziekinstrumenten de Gnawa, de afstam
melingen van de zwarte slaven, tot leven 
gebracht. Helemaal aan het eind, in een 
afzonderlijke ruimte, bevindt zich nog 
een mimbar, een spreekgestoelte uit een 
moskee. Doorheen de hele tentoonstel-

hng zijn oude foto's van het landelijke 
Marokko te zien. De kiekjes zijn tussen 
1934 en 1939 geschoten door de et-
nograaf Besanceno. Ook beelden van de 
etnoloog Bernatzik (gemaakt in '49 en 
'50) doorspekken het geheel. Recente 
foto's, tot slot, verwijzen naar de actuele 
situatie. 

IN DE AGENDA 

Geen tentoonstelling zonder begelei
dende activiteiten. Bij 'Magisch Ma
rokko' behoren o.a. workshops voor kin
deren en jongeren tot de mogelijkheden. 
Ook vestigen we even de aandacht op een 
aantal themaweekeindes die nog rond 
deze expositie gehouden worden. 

- zaterdag 9 januari a.s. is er een mu-
ziekweekeinde met o.m. een lezing over 
traditionele muziekvormen, zang en dans 
en vanzelfsprekend een optreden van 
traditionele Marokkaanse muzikanten. 

- op 13 en 14 februari a.s. is het smullen 
geblazen tijdens een culinair weekeinde. 

- zaterdag 13 en zondag 14 maart is er een 
groot animatieweekeinde dat ruwweg 
best te omschrijven is als een folkloredag 
op z'n Marokkaans, compleet met markt
stalletjes en het uitoefenen van oude 
ambachten. 

Juwelenmaker in Igherm. 

- het weekeinde van 10 en 11 april a.s. 
wordt u van harte aanbevolen omdat er 
dan zilversmeden aan het werk te zien 
zijn. 

- 15 en 16 mei, tot slot, zijn voor
behouden voor de ceramiek en krui-
denteelt. 

(gv) 
•=» Meer info: Koninklijk Museum voor 

Midden-Afrika, Leuvensesteenweg 
13,3080 Tervuren, tel. 02/769.52.11, 
fax 02/769.56.38. Gesloten op maan
dag. 

c» Bij de tentoonstelling hoort een prach
tige catalogus (dit keer ook in het 
Nederlands) met meer dan 700 kleu
renfoto's. Voor 1.400 fr. is hij de 
uwe. 
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