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amerlid Fons Borginon en gewezen 

VUJO-voorzitter Geert Lambert 

werden afgelopen weekeinde door de VU-partij-

raad verkozen tot de nieuwe ondervoorzitters van 

de VU. Daarmee heeft de partijraad duidelijk 

voor verjonging gekozen. De raad dankte ook de 

uittredende ondervoorzitters Nelly Maes en Eric 

Defoort voor hun gedreven inzet. Algemeen VU-

voorzitter Geert Bourgeois bracht speciaal hulde 

aan uittredend partijbestuurslid Bob Maes (foto). 

Maes is gewezen senator en zetelde sinds 1955 in 

het partijbestuur. Zoiets moet een unicum zijn in 

de politieke geschiedenis van België. 

Fons Borginon is 33 jaar, licentiaat in de 

Rechten en Master of Comparative European 

and International Law aan het Europees instituut 

van Firenze. Sinds 1995 is hij voor de VU volks

vertegenwoordiger in de Kamer voor de kieskring 

Antwerpen. Sinds 1996 maakt hij deel uit van 

het VU-partijbestuur. In de Kamer is hij lid van 

de commissie Financiën en Begroting en de com

missie Handels- en Economisch recht. 

Geert Lambert is 32 jaar en licentiaat in 

de Rechten en Haven- en Maritieme wetenschap

pen. Hij is gewezen medewerker van oud-euro-

parlementslid Jaak Vandemeulebroucke. Na zijn 

afscheid bij de VU-eurofractie bouwde hij een 

advocatenpraktijk uit. Sinds oktober 1996 is hij 

schepen van Cultuur in Oostende. 

De partijraad bevestigde ook Laurens 

Appeltans als algemeen secretaris. Voor deze fiinc-

tie bood zich slechts één kandidaat aan. 

Appeltans haalde het met 94 op 117 stemmen. 

De VU-partijraad van 29 januari jl. had 

een zeer drukke agenda: hij verkoos negen leden 

voor het nieuwe partijbestuur: Annemie Van de 

Casteele, Els Van Weert, Stijn Bex, Jan Caudron, 

Greet Claes, Eric Defoort, Pascal Ennaert, Bart De 

Wever en Kristin De Winter maken voortaan ook 

deel uit van de vernieuwde VU-ploeg. Van de 21 

gekozen stemgerechtigde leden van het partijbe

stuur zijn er 9 jonger dan 35 jaar, de gemiddelde 

leeftijd is 40 jaar. Deze negen nieuwe leden vor

men samen met de voorzitter, de ondervoorzit

ters, de secretaris, de penningmeester, een afvaar

diging vanuit de parlementsfracties en vanuit 

VUJO, het partijbestuur. De voorzitter van de 

partijraad, de ministers en de ministers van Staat 

en de directeur hebben daarin enkel een raadge

vende stem. 

WIJ 
sprak met 
Matthias 
Storme 

Leesblz. 7 en 8 

E volutie spreekt soms uit vreemde 
voorvallen Een daarvan heeft zich 

zondag afgespeeld tijdens het wereldkam
pioenschap veldrijden. Gewoonlijk Is zo'n 
internationale krachtmeeting een hoog
standje van staatsnationalisme met vlag
gengezwaai, nationale hymne, hoge bor
sten, tranen van trots, enz... Sportlui heb
ben er veel voor over om namens hun land 
op het ereschavot te klimmen en zich tot 

Wij stellen het nu een beetje lachwekkend 
voor, maar eigenlijk is wat zich zondag -
wellicht ongewild - heeft afgespeeld het 
bewijs dat het met 's Lands Glorie zéér 
slecht gesteld is. De vaderlandse trots is 
geen khmp meer waard, de renners fietsen 
dan nog wel onder de tricolore maar meer 
dan wat kleur moet daar niet achter wor
den gezocht. 
Iedereen weet het nu: voor de eer van 

De mot zit in de mythe 
'zoon van het vaderland' te laten kronen. 
Zoveel onderdanigheid wordt onsterfelijke 
eer bijgezet door een telegram van het 
staatshoofd. Zo heeft de traditie het altijd 
gewild, zo is het steeds geweest. Maar op 
zondag 31 januari is daar in Sint-
Michielsgestel een einde aangekomen. Een 
jonge, talentvolle Vlaamse veldcoureur, 
heeft in plaats van tot de laatste snik voor 
de eer van vorst en land te strijden zijn zeke
re titel verkwanseld en te grabbel gegooid. 
Aan een Ollander, nog wel. Geen nationale 
trots meer, geen 'België boven!' maar plat
te commerciële berekening. Op de koop toe 
ten bate van een buitenlandse bank die op 
de geldniarkt van België meer dan een keer 
een onvriendelijk bod heeft gedaan. 

België strijden houdt niks meer in. En 
eigenlijk mag dat niet verbazen Dit land 
biedt zo weinig om trots op te zijn, van enig 
samenhorigheidsgevoel is lang geen sprake 
meer. Een identiteit hebben Belgen nooit 
gehad en sinds zondag is het met de veel 
geprezen 'ame beige' nu ook amen en uit. 
De mot zit in de mythe! 
Wij zouden nog kunnen verwijzen naar de 
opgeschroefde pnnselijke Intochten, naar 
de als familiesoap verkochte medische 
ingreep van het staatshoofd, naar de 
mythe dat de koning aan het hoofd van 
het leger staat terwijl het bevel in Navo-
handen ligt, enz... 

Wie toekijkt merkt hoe krampachtig de 
'ware Belgen' op de uitkleedoperatle van 

België reageren. Vandaag gebeurt dit nog 
op beschaafde wijze, maar door de verde
re 'regionale' natievorming binnen de 
Europese Unie zal dit steeds duidelijker 
worden Wat er uiteindelijk van België zal 
overblijven is niet meteen duidelijk, wel
licht krijgt het een vaste stek in de ency
clopedie van het verleden. 
Voor wie aan deze evolutie mocht twijfelen 
weze gezegd dat uit de globalisering die 
wij vandaag beleven steeds meer regiona
lisering zal groeien Hoe nauwer de wereld
delen aaneensluiten, hoe belangrijker de 
eigen thuis - het ware vaderland - wordt. 
Een na een worden de centraal bestuurde 
landen waarbinnen verschillende Identitei
ten leven verplicht zich te reorganiseren, 
tenminste als ze een plaats op de landkaart 
willen behouden. Het volstaat een school
atlas van voor Wereldoorlog 11 met deze 
van vandaag te vergelijken om te beseffen 
wat bezig is. In de wetenschap dat staat
kundige herschikkingen de regionale natie
vorming slechts schoorvoetend volgen 
wacht de atlas nog meer hertekening, 
in zijn eerste toespraak als nieuwe VU-
voorzitter betreurde Geert Bourgeois het 
feit dat de Vlaamse natievorming te traag 
vooruitgaat. Bourgeois wijt dit aan het 
ontbreken van een aantal belangrijke 
beleidsinstrumenten, hij hoopt dat de 

Costa-gesprekken daar verandering in zul
len brengen Dossiers als deze van de defe-
deralisenng van Landbouw, Buitenlandse 
handel en de fiscale autonomie zijn daarbij 
bijzonder belangrijk, alhoewel dat laatste 
beneden de taalgrens zeer moeilijk ligt. De 
VU-voorzltter zal echter ondervinden dat 
de obstakels niet zozeer In Wallonië liggen 
maar in behoudsgezinde kringen die blij
ven geloven in het bestaan van de 
Belgische mythe. Opvallend is dat 
Bourgeois zich in zijn toespraak 'in alle 
vriendschap tot het trotse Waalse volk' 
heeft gericht om 'belden onze toekomst In 
eigen handen te nemen' want 'op Belgisch 
vlak leiden onze verschillende culturen 
immers tot immobilisme'. 
De VU-voorzltter hoopt bij Waalse regiona-
listen gehoor te vinden, hij kan moeilijk 
aanvaarden dat in Wallonië slechts 
Belgicisten en rattachisten leven Het zou 
daarom mooi zijn mocht na 'belgicist' Elio 
di Rupo opnieuw een ware regionalist aan 
het hoofd van de PS komen Want zoveel is 
zeker, ook de toekomst van het Waalse 
volk ligt in een eigen (deel)staat en niet in 
Belgische afhankelijkheid al levert deze 
voorlopig de grootste financiële voordelen 
op. 

Maurlts van Uedekerke 



Meer taalfouten met computer 
Het schrijven van teksten met een 
tekstverwerker levert meer taalfouten op 
dan wanneer het materiaal geschreven 
wordt met de hand. Tot die conclusie kwam 
de taalkundige Alex Wethlij. Aan Het Belang 
van Limburg legde hij uit dat er 
opmerkelijk meer woorden dubbel 
voorkomen en dat er vaak woorden op een 
verkeerde plaats staan. Ook zijn er meer dt-

fouten en is er een grote toename van de 
meervoudige werkwoordsvorm, zelfs 
wanneer het onderwerp enkelvoud is. Voor 
zijn onderzoek vergeleek de professor 
honderden eindverhandelingen van vroeger 
met die van nu. Meer in het algemeen 
gebeurt het schrijven met een 
tekstverwerker erg fragmentarisch, wat de 
de helderheid niet ten goede komt. 

Parkeren 
„Ik heb moeten afkicken, als minister ben je een aan
tal dingen gewoon Nu moet ik zelf in een auto stap
pen, een parkeerplaats zoeken. Het klinkt belachelijk, 
maar je verliest zo veel tijd " 

Marcel Colla In De Morgen van zaterdag 29 januari 2000 

• DOORDEWEEKS* 

Het Vast Wervingssecretariaat 
verandert van naam en heet voortaan 
Selor, een afl<orting van 'selectie- en 
orièntatiebureau'. Concreet zou de aan
werving van ambtenaren, zowel statutair 
als contractueel, sneller en efficiënter 
moeten verlopen. De examenagenda en 
het inschrijvingsgeld worden afgeschaft: 
de bekendmaking van vacatures gebeurt 
voortaan via de traditionele kanalen. 

De controle op lekken van stook-
olietanks wordt met drie jaar uitgesteld. 
Bezitters van zo'n tank moeten wel vóór 
1 augustus 2000 een afspraak maken 
met een erkend controleur Die moet zijn 
werk dan binnen de drie jaar komen 
doen. Zonder afspraak wordt er geen 
stookolie geleverd. Er komt ook een ver
zekering tegen schade aan de tank. 

In het verkeer worden het meest 
overtredingen geverbaliseerd tegen 
overdreven snelheid. Op grote achters
tand volgen het niet dragen van de vei-
ligheidsgordel en het verkeerd parkeren. 

Drie op tien van de werkzoeken
den die hun uitkering verliezen hebben na 
één maand werk. Na anderhalf jaar loopt 
het totaal op tot ongeveer 40%. Blijft het 
feit dat ruim 60% ook na anderhalf jaar nog 
zonder inkomen uit arbeid zit. 

Pascale Vandegeerde, lid van de 
CCC die midden jaren '80 verantwoorde
lijk was voor de dood van twee Brusselse 
brandweermannen, komt voorwaardelijk 
vrij. 

In 2001 zal er naar alle waar
schijnlijkheid geen nieuwe volkstelling 
komen. Het plan bestaat om in plaats 
daarvan een breed sociaal-economisch 
onderzoek te doen. 

Interbrew verhoogt de prijs van 
zijn bier. Bier bestemd voor de distribu
tie wordt gemiddeld 1% duurder, bier in 
vaten gemiddeld 3%. 

Binnenkort zullen alle inwoners 
van België verplicht een verzekering 
moeten afsluiten die ook waterschade 
door overstromingen dekt. De polis 
hoort bij de brandverzekering en kost 
rond de 150 f r per verzekerd miljoen. 

Bij een frontale botsing tussen 
twee passagierstreinen nabij het station 
van Herentals raken 70 mensen gewond. 

Tot slot: de Mol leeft en nog wel 
in onze tuin. Een vat voor wie hem 
levend en wel een andere thuis bezorgt! 

LEERLINGEN TELLEN 
Vlaams minister van Onderwijs Marleen 

Vanderpoorten (VLD) heeft een tweede 
rondzendbrief naar de Vlaamse lagere en 
secundaire scholen gestuurd als uitvoe-
nng van het Sint-Elooisakkoord van 1 
december 1999. 

Daann staat onder meer geschreven dat 
het aantal regelmatig ingeschreven leeriin-
gen tussen zes en zeventien jaar de basis 
vormt voor de berekening van de onder-
wijsdotaties die de federale overheid aan 
de gemeenschappen overmaakt Voor 15 
mei a.s. moeten de leerlingenaantallen 
voor controle aan het Rekenhof voorge
legd worden. 

De haast van de minister is merkwaardig. 
De wetsontwerpen ter zake moeten nog 
door de Senaat, nadien door de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers goedge
keurd worden. Voor VU&ID-senator en 
voorzitter van de Conferentie voor Staats
hervorming Patrik Vankrunkelsven hoe
ven de scholen zich niet zo nodig te haas
ten. 

Vankrunkelsven blijft het onderwijsak-
koord een 'slecht akkoord' vinden. Hij 
stelt zich bovendien heel wat vragen bij de 
praktische uitvoering ervan. Vooral de rol 
van het Rekenhof is voor kritiek vatbaar 
De federale regering heeft het Rekenhof 
met twee loodzware taken belast. Het 
moet de teUing van het aantal leerlingen 
controleren en is verantwoordelijk voor 
de controle op de verdeling van de 
onderwijsdotatie. In feite vraagt het 
Rekenhof de gemeenschappen correcte 
lijsten voor te leggen. Daarbij wordt het 

belang van het doorgeven van het rijksre-
gistemummer beklemtoond. Om de juist
heid van die opdracht na te gaan, krijgt 
het Rekenhof amper zes weken om een 
steekproef te nemen. Komen de leerlin-
genbestanden niet overeen met de voor
waarden die het Rekenhof oplegt, dan 
moet het zelfcontroles gaan uitvoeren. In 
de senaatscommissie voor Instimtionele 
Aangelegenheden heten topambtenaren 
van het Rekenhof verstaan deze taak niet 
aan te kunnen Alleszins moeten voor 
deze taak tientallen bijkomende ambtena
ren ingeschakeld worden. 

HALLUCINANT 

Patrik Vankrunkelsven twijfeh sterk aan de 
haalbaarheid van deze opdracht. „Het 
Rekenhof zal verplicht zijn haar opdracht 
aan de regering terug te geven. Het onder-
wijsakkoord kan dan niet uitgevoerd wor
den." 

Overigens noemt de senator de definitie 
van het Rekenhof over de concurrentiele 
ophallngen 'hallucinant'. Met die ophalin
gen worden de ronselpraktijken van 
Waalse vzw's of insteUingen bedoeld. 
Zoals bekend ronselen deze niet zelden 
leerlingen uit Vlaams-Brabant om school 
te lopen op het grondgebied van het 
Waals gewest. Op die manier worden in 
Vlaanderen wonende leerlingen meegere
kend voor het bedrag dat de Franse 
gemeenschap van de federale regering 
opstrijkt. Iets dergelijks kan zich ook voor
doen in omgekeerde richting, al gaat het 
dan om veel minder scholieren. 
Hoe dan ook, op initiatief van VU&ID 

België maaict 

kennis met 

het buitenland. 

bepaalt het Sint-Elooisakkoord dat aan de 
ronselpraktijken een halt moet worden 
toegeroepen. De manier waarop dat moet 
gebeuren is inderdaad allerminst sluitend. 
De directeurs van de scholen in Vlaams-
Brabant, Waals-Brabant en Brussel moeten 
'op hun woord van eer" een verklaring 
invullen. Ze moeten aanduiden hoeveel 
leerlingen „door middel van een voertuig 
van negen plaatsen of meer, bestuurder 
inbegrepen' worden opgehaald 
„Met dit uitgangspunt is de Vlaamse eis 
rond de ronselpraktijken in de Vlaamse 
rand dode letter", zo besluit Vankrun
kelsven. De hele procedure plaatst boven
dien het Rekenhof in een betwistbare 
positie. In feite is het hof een controle-ins
trument van het parlement. Deze keer 
moet het Rekenhof controle uitoefenen in 
opdracht van de federale regering. Daar
mee neemt men niet enkel een loopje met 
de democratie, maar is het Rekenhof ook 
rechter en partij geworden. Juist daarom 
heeft de Raad van State grondwettelijke 
bezwaren tegen de hele procedure. 

DE DONNEA 

In de Brusselse commissie voor de 
Staatshervorming, zeg maar de mini-
Costa, voorgezeten door de Brusselse bur
gemeester Franqois-Xavier de Donéa 

(PRL) raakten "Vlamingen en Franstaligen 
het maandag jl. niet eens over de minima
le vertegenwoordiging voor de Vlamingen 
in de Brusselse hoofdstedelijke raad. 
Ter herinnering. In het federale akkoord 
over institutionele hervorming staat 
geschreven dat eerst de Brusselaars 
onderling over hoofdstedelijke commu
nautaire aangelegenheden - welke wordt 
niet verduidelijkt - moeten onderhande
len. Uiteraard moet een eventueel verge
lijk nadien door het federale parlement 
worden goedgekeurd. Niet onbelangrijk is 
dat reeds een eerste compromis werd 
ai^esloten. Tijdens de Brusselse regerings
onderhandelingen stemden de Neder-
landstaligen op vraag van de Franstaligen 
in met een overheveling van Brusselse 
gewestmiddelen naar de gemeenschap
pen ten behoeve van hun onderwijs. De 
Franse gemeenschap ontving 800 miljoen 
fr. voor het jaar 2000, de Vlaamse gemeen
schap 200 miljoen ft'. Hetzelfde scenario 
zou ook de volgende jaren worden toege
past. 

Indien, weliswaar, in ruil een vergelijk 
wordt gevonden over de minimale verte
genwoordiging. Dat ziet er voorlopig niet 
naar uit. Nochtans leek de piste-de Donéa 
verleden week op algemene instemming 
te kunnen rekenen. Zo zou het aantal 
Vlaamse hoofdstedelijke raadsleden opge
trokken worden met behulp van niet-
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waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Nu gaat het 
bier opslaan met minstens één frank. 'De Meter' dreigt er nu al mee 
zijn deuren te moeten sluiten zodat ik en uw - helaas niet 'mijn' -
sympathisanten zullen moeten uitkijken naar een ander vergader
lokaal. Zonder drank dreigen gezet worden en dat net op het 
moment dat ik een van mijn gekende stoornissen beleefde. Mede 
gezien deze onverwachte prijsstijging - waardoor ofwel ik zal moe
ten inbinden ofwel ons Ludwina een keertje minder naar de kap
per zal moeten gaan - stel ik mij kandidaat voor de functie van pen

ningmeester. U begrijpt dat een onbaatzuchtig man als ikzelf u in 
deze nog goede diensten kan bewijzen. Mits ik kan rekenen op uw 
steun, De Liedekerken, kunt ook gij daarna eens bij mij komen aan
kloppen! 

Ik stel ook met enige glimlach op mijn gelaat vast dat Geert den 
Eerste er in het dagelijks bestuur nog een andere Geert heeft bij-
gekregen. Ge kunt in een partij immers niet genoeg zwaargewich
ten hebben, vriend schrijvelaar En bovendien: zeg niet te gauw 'Er 
is geen vrouw!', maar wees contente, d'r zitten echte venten! Het 
deed mijn hartje trouwens ook goed te moeten vaststellen dat uw 
voormannen de dioxinecrisis willen aanpakken waar hij het hard
ste heeft gewoed: bij de kiekenkoten. Uw fotograaf van vorige week 

(blz. 7) heeft mij dat duidelijk kunnen maken. Uit de kunst, zou ik 

zo zeggen. 

Het moet, tot slot, ook u tot in den treure zijn medegedeeld dat 

Albert, koning der laatste Belgen, een beetje sukkelt met zijne rug. 

Als ge het mij vraagt hebben de gazetten hier wel heel veel van zijn 

privéleven vrijgegeven. Wanneer hij eens langs de pot piest, dan 

moeten we ons daarmee niet moeien, maar een hemiaatje is groot 

nieuws. Ge zoudt u verdorie nog gaan afvragen hoe hij aan die pijn

lijke rug komt! 

Uw geblokkeerde. 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS* 

rechtstreeks verkozenen. Dat is voor de 
Franstalige partijen geen afdoende waar
borg om een eventuele meerderheid van 
het Vlaams Blok in de Nederlandstalige 
groep van het Brussels hoofdstedelijk par
lement de pas af te snijden. Haalt het Blok 
daar een meerderheid, dan kan de 
extreem-rechtse partij, tegen de wil van de 
andere Vlaamse partijen en zonder dat de 
Franstaligen daartegen kunnen ingaan, 
eigen ministers in de Brusselse regering 
aanstellen. 

Daarom stelde de Donéa voor het aantal 
politici van democratische partijen in de 
Vlaamse gemeenschapscommissie (VGC) 
en de Franse gemeenschapscommissie 
(CÖCOF) via coöptatie beduidend te ver
hogen. Stel dat het Blok een meerderheid 
haalt binnen de Nederlandstalige groep 
van de Brusselse raad, dan zouden niet de 
leden van die raad, maar die van de 
gemeenschapscommissies de ministers 
aanstellen. 

GEEN AKKOORD 

De meeste partijen verklaarden zich 
bereid om de uitgetekende weg van de 
Donéa verder te bewandelen en de piste 
op de partijbesturen voor te leggen. 
Alleen FDF-voorzitter Olivier Maingain 

voelde zich geroepen om stokken in de 
wielen te steken. Maingain eiste dat de bij
komende mandatarissen van de gemeen
schapscommissies ook vanuit de facilitei
tengemeenten zouden gecoöpteerd wor
den. De Vlaamse onderhandelaars, in het 
bijzonder Brussels VU&ID-raadslid Sven 

Gatz, verwierpen het idee. PSC en Ecolo 
liepen er ook niet warm voor Voor deze 
partijen is de coöptatie een louter Brus
selse aangelegenheid. De Franstalige 
socialisten hielden zich op de vlakte. Als 
het van hen afhangt mag deze keer PRL-
FDF de kastanjes uit het vuur halen. 
Daarmee mikt de PS op een eventuele 
breuk binnen de PRL-FDF-MCC-federatie. 
Daarover doen heel wat verhalen de 
ronde. 

Het valt niet te ontkennen dat de 
Franstalige socialisten en liberalen in 
Brussel bezig zijn een robbertje uit te 
vechten. Uiteraard hebben de nakende 
gemeenteraadsverkiezingen daarmee van-
doen. Ook valt er enige zenuwachtigheid 
te noteren binnen de PRL-FDF-MCC. Of 
dat tot barsten binnen de federatie zal lei
den, is zeer de vraag. 
De Brusselse onderhandelingen maandag 
jl. bewezen eerder het tegendeel. Als het 
op fi^ncofone belangen aankomt, blijven 
de partners aan één zeel trekken. Zo wou 
Maingain van geen wijken weten en de 
Donéa, die zich nochtans als neutrale lei
der voordoet, sprak hem niet tegen. In 

een zeer agressieve stijl hield Maingain 
zich aan de 'extraterritoriale coöptatie'. 
Voor Sven Gatz was dit onbespreekbaar. 
„Het afstaan van grond behoort tot het 
verleden." de Donéa antwoordde dat in 
de politiek „niets onmogelijk is." En pre
velde misnoegd over de rondzendbrieven 
van de "Vlaamse regering. „Zowel 
Maingain als de Donéa blijven Brussel mét 
Halle en Vilvoorde als een tweetalig 
gebied beschouwen", aldus Gatz. „We 
zijn in een vrij onaangename sfeer uit 
elkaar gegaan. Ik denk niet dat er nog 
voor de gemeenteraadsverkiezingen een 
akkoord uit de bus komt." 

ACV: 

en alles zit 
meel 

V oor voorzitter Geert Bourgeois blijft het de historisclie 
opdracht van de VU om de Vlaamse natie vorm te 

geven. Een meer samenhorige Vlaamse gemeenschap 
biedt het antwoord op de vervreemding. Deze taak, zo 

bel<lemtoonde de voorzitter tijdens de 
nieuwjaarstoespraak, moet samen met de partners van 

ID21 waargemaakt worden. 

VU Is party 
van de toekomst 

vu-voorzitter Geert Bourgeois stak in zijn toe-
spraal< van wal met de - nog niet volbraciite -
liistonsche opdracht van de VU; de Vlaamse 
natie vorm geven. Die opdraclit is bijzonder 
toel<omstgericht. Er is de toenemende ver
vreemding door mondialisering en het post
modern individualisme. ,,Wlj pleiten voor een 
regio-natie, niet de absolute soevereine staat, 
als de enige zinvolle stapsteen naar een echte 
wereldgemeenschap. Wij bieden de Vlaamse 
wereldburger een eigen identiteit, niet ver
krampt, niet gefrustreerd, niet vanuit een 
gevoel van meerwaarde, maar ook niet bang, 
zonder schaamte, zelfbewust." 
Daarvoor heeft de Vlaamse gemeenschap 
onvoldoende instrumenten In handen. 
Bourgeois verwacht binnen enl<ele maanden 
duidelijke en afgeronde voorstellen in de 
Conferentie voor de Staatshervorming. Hij 
verwees naar dossiers als Landbouw, 
Buitenlandse Handel, gezondheidszorg, kin
derbijslagen en fiscale autonomie De voorzit
ter bracht ter zake de verantwoordelijkheid 
van de federale regering en in het bijzonder 
die van premier Verhofstadt (VLD) in herinne-
nng. Die moet ook Belglcistische recuperatie-
strategieën in de kiem smoren, En vooral de 

fouten van de CVP niet herhalen- in het 
Vlaams parlement compleet andere taal spre
ken dan op federaal niveau, in die zin hekelde 
Bourgeois de lachwekkende houding van 
federaal minister van Landbouw Jaak Gabnëls 
(VLD) „De oud VU'er gaat vandaag minder 
ver dan zijn eigen voorzitter en nestelt zich 
warm in het Belgische pluche." Enige hilari
teit over de plots 'superflamingantische' CVP 
kon de voorzitter niet onder stoelen of ban
ken steken Tegenover hun opmerkelijke 
bekeringsdrift ,,zou enige zin voor geloof
waardigheid met misstaan." Bourgeois haalde 
zwaar uit naar het Vlaams Blok, „dat duidelijk 
zenuwachtig wordt van een zelfbewuste VU. 
Het Blok weet dat het geen toekomst heeft. 
Het IS een retropartij, gebouwd op de angst. 
Deze partij is contraproductief voor de 
Vlaamse natievorming." 
In tegenstelling tot wat sommige opiniem
akers wensen, benadrukte de Izegemnaar dat 
de VU ,,een programmapartij is en blijft die 
sterk de klemtoon legt op immatehêle waar
den en de onverbreekbare band tussen haar 
staathervormend streven en de krachtlijnen 
van haar maatschappijmodel." in de Vlaamse 
natie hoort iedereen thuis. Dat vergt enige 

moed, wat de liberalen, groenen en socialis
ten ontberen Ze lieten na het door de VU 
gewenste gemeentelijk migrantenstemrecht 
goed te keuren. Tegelijk wordt al te weinig 
aandacht besteed aan Inburgering van inwij-
kelingen dat toelaat elkaar te verstaan en hel
dere afspraken te maken. ,,Zo komen er nieu
we culturele uitingsvormen tot stand die een 
wezenlijke verrijking vormen voor de Vlaamse 
samenleving." Inburgenng Is niet gelijk aan 
integratie. Het gaat om samenhongheid en 
noodzakelijke integratiebevorderende maat
regelen: taalverwerving, maatschappij-oriën
tatie en kennis van de arbeidsmarkt „Wij 
eisen concreet dat de Vlaamse regehng hier
voor inhoudelijk decreetgevend werk verhcht 
en tegelijk in de nodige middelen voorziet." 
Bourgeois gelooft niet in de door de federale 
meerderheidspartijen zaligmakende actieve 
welvaartstaat als daar geen welzijntaat aan 
gekoppeld wordt. Een aangepast gezinsbe
leid werd eertijds door de CVP en ook van
daag veronachtzaamd. De voorzitter wees op 
het noodzakelijke evenwicht tussen arbeid, 
gezin en vrije tijd, pleitte voor maatregelen 
om de zorgwekkende geboortedaling tegen 
te gaan en bezwoer de federale partijen om 
vijftigplussers met langer uit de arbeidsmarkt 
te stoten „Permanente opleiding is een 
dwingende opdracht voor overheid en 
bedrijfsleven." 

Opvallend was de aandacht voor het herstel 
van de steden Bourgeois liet ter zake ver
staan niet tevreden te zijn met het Vlaams 
beleid. ,,Het wegtrekken van de middenklasse 
verarmt de stad. Steden moeten ook aan
trekkelijk worden voor meer vermogende 
gezinnen." De voorzitter loofde het netwerk 
van kritische en bewuste mensen binnen het 
vernieuwde middenveld. Daarin zag hij een 
uiterst en voor de democratie bevorderend 
signaal „VU&ID stelt zijn lijsten open voor 
iedereen die onze gemeenschapsopbouwen-
de visie onderschrijft." (evdc) 
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Ofschoon het zeer zelden voorkomt, gebeurt 
het wel eens dat een werknemer bij een 
gedwongen ontslag toch zelf zijn ontslagbrief 
moet ondertekenen. Formeel lijkt het dan of 
hijzelf ontslag heeft genomen. Daardoor ziet 
hij tegelijk af van de rechten - op o.a. een 
vervangingsinkomen - die hij heeft als 
ontslagen werknemer VLD-kamerlid 
Kathleen van der Hooft stelde daarom de 

niet eens zo gekke vraag of werknemers niet 
de kans moet worden geboden om binnen de 
x-aantal uren terug te komen op hun 
voornemen. Laurette Onkelinx, vice-premier 

en minister van Tewerkstelling, ziet het 
evenwel anders. Omdat er een 
rechtsonzekere situatie onstaat, maar ook 
omdat het onmogelijk zal zijn de realiteit 
van de feiten te achterhalen. En dat is nu net 
wat de volksvertegenwoordiger wilde 
voorkomen. Anderzijds is het zo dat de 
ontslagen werknemer een wilsgebrek 
(handeling onder dwang) kan inroepen. 

• WETSTRAAT • 

4 

r\ e federale ministerraad l<eurde een eerste reel<s 
voorstellen omtrent de administratieve 

vereenvoudiging goed. De VU&ID-senatoren Vincent 
Van Quicl<enborne en Patrik Vankrunkeisven 

noemen het resultaat ronduit ontgoochelend. 

Mevrouw André 
en haar rapport 

De paars-groene federale regering stelde 
vlak na haar aantreden drie regeringscom
missarissen aan. Omdat twee van de drie 
federale staatssecretarissen Nederlands-talig 
zijn, idopte vice-premier ZOMK McW (PRL) 
op tafel. Hij stelde de benoemjng van drie 
regeringscommissarissen voor, waarvan 
twee Franstaligen en één Nederlandstalige. 
Enkel de regeringscommissaris die de dioxi
necrisis op Europees niveau moest bezwe
ren, Freddy Willockx (SP), leverde puik 
werk af Waar de regeringscommissaris voor 
Grootstedenbeleid zich feitelijk mee bezig
houdt, is hoogst onduidelijk. We weten dat 
Charles Picqué (PS) een ministeriële vergoe
ding opstrijkt en dat hij - in tegenstelling tot 
Willockx - weigerde om zijn parlementair 
mandaat neer te leggen. De regeringscom
missarissen hebben nochtans het statuut 
van ambtenaar. Dat is grondwettelijk onver
enigbaar met het mandaat van volksverte
genwoordiger. De federale regering, die 
naar eigen zeggen een nieuwe politieke cul-
Uiur hoog in het vaandel draagt, trekt zich 
daar geen snars van aan. 

ANNE ANDRE 

En dan is er nog mevrouw Anne André-

Leonard (PRL), de regeringscommissaris 
belast met administratieve vereenvoudiging. 
Mevrouw André maakt sinds juli 1999 deel 
uit van de federale regering. Ze mag voor 
haar opdracht over een kabinet van vijftien 
mensen beschikken. Haar kabinetschef is 
Jan Reynaers, ondervoorzitter van de 
Belgische Progressieve Socialisten (BPS), 
een unitaristische drukkingsgroep. 

Meer dan een halfjaar hoorde men niets van 
Anne André. Ze zou eens een persconferen
tie aangekondigd hebben, maar lastte die 
meteen weer af Waarschijnlijk had ze niet 
veel nieuws te verkondigen. Dat is niet ver
wonderlijk. Reeds de vorige federale rege
ring riep een Dienst voor Administratieve 
Vereenvoudiging in het leven. Die kwam 
zelfe onder de rechtstreekse voogdij van 
toenmalig premier/eaw-tec Dehaene (CVP) 
te staan. De huidige regeringscommissaris 
voor Administratieve Vereenvoudiging pres
teerde niet veel meer dan het werk van de 
Dienst voor Administratieve Vereenvoudi
ging over te doen. Dat mevrouw André pre
cies verleden week met een aantal voorstel
len uitpakte, is niet toevallig. De Franstalige 
liberale krijgt immers een nieuwe taak toe
gewezen: ze wordt gouverneur van Waals-
Brabant. Op die manier wordt Jacqueline 

Herzet (PRL) de nieuwe regeringscommissa
ris. En ook deze dame is stellig van plan om 
die functie met dat van volksvertegenwoor
diger te combineren. 

INTERNET 

Verieden week donderdag stelde mevrouw 
André 'exclusief' haar rapport voor aan de 
leden van de commissie Financiën van de 
Senaat. De senatoren keken vol verwachting 
naar de nota uit. Premier Guy Verhofstadt 

(VLD) wenst immers de administratieve last 
voor burgers en ondernemers in twee jaar 
tijd met 10% te verlagen. De federale rege
ring is inzake administratieve vereenvoudi
ging en wetsevaluatie bijzonder ambitieus. 
De bedrijven hoesten zovrat 200 miljard fr. 

Vincent van Quickenborne en Patrik Vankrunkeisven-. "Onder de paars-groene federale regering 
neemt de bureaucratie niet af, maar toe." 

per jaar op aan administratieve taken. Een 
beginnend ondernemer moet niet minder 
dan 73 formulieren invullen. En ook de bur
ger is de administratieve rompslop harts-
grondig beu. 

Het enige concrete, aangekondigde initia
tief van mevrouw André, daarentegen, 
bestaat erin de bijdrageberekeningen in de 
Sociale Zekerheid voortaan door de admini
stratie zelf en niet meer door de werkgevers 
te laten verrichten. Een dergelijke mediode 
is nu reeds van toepassing bij de berekening 
van de gewone belasting. En ja, de rege
ringscommissaris heeft ook internet ont
dekt. „Maar", zo merken de VU&ID-senato
ren Virwent Van Quickenborne en Patrik 

Vankrukelsven op, „verder dan het verprei-
den van documenten strekt dit plan niet." 

GEMISTE KANS 

Een vaak gehoorde klacht is dat sommige 
rechten niet automatisch worden toege
kend. Denken we maar studiebeurzen of 
aan de toekenning van lastenverlaging voor 
ondernemingen. Telkens weer, hoort men 
daar om te verzoeken en de nodige formu
lieren in te vullen. Bovendien heeft niet 
iedereen weet van de rechten, zodat sommi
ge uitgesloten blijven. VU&ID dringt reeds 
lang aan op de automatische toekenning 
van bepaalde rechten. De federale regering, 
zo blijkt, moet daar vooralsnog niet van 
weten. Op de ministerraad lag de automati
sche toekenning van lastenverlagingen door 
de RSZ-administratie aan gerechtigde bedrij-

Postgebouwen niet voor iedereen toeganicelijk 
Aan minister van Telecommunicatie en 
Overheidsbedrijven /?* Daems (VLD) steide 
VU&ID-volksvertegenwoordiger Els Van Weert 
een vraag over de toeganl<eiijl<heid van post
gebouwen voor mensen met een handicap. 
„Cehandicaptenverenigingen ijveren terecht 
voor een betere toeganl<elijl<heid van open
baar vervoer en openbare gebouwen. Uit een 

onderzoel< van Testaankoop van vorig jaar in 
negen grote steden biijict dat voorai de post
gebouwen met voidoen aan de normen. 
Belangrijke overheidsbedrijven als De Post en 
de NMBS zouden een extra inspanning moe
ten doen. Zal de minister met het bestuur 
van de Post een plan opstellen om de toe
gankelijkheid van de postgebouwen binnen 

een aanvaardbare termijn te verbeteren'" 
De minister erkende dat een aantal proble
men „vaak enkel onder de aandacht van de 
beleidsvoerders komen dankzij een vraag van 
een parlementslid." Hij beloofde dat ter zake 
een actieplan zou worden opgesteld. „Dit zal 
een aantal maanden in beslag nemen." 

(evdc) 

ven op tafel. Allicht hebben groenen en 
socialisten zich daartegen verzet. Op die 
manier zouden bedrijven al te makkelijk van 
fiscale voordelen genieten, zo luidt de rede
nering. Gaat het om een recht of niet? 
Een andere gemiste kans, zo stippen Van 
Quickenborne en Vankrunkeisven aan, is 
het uitblijven van het één-loketsysteem, 
zowel voor de gehele bevolking als voor de 
ondernemingen. „De uitbouw van een soci
aal huis in elke gemeente is voor VU&ID een 
must wil men de bevolking een efficiënte en 
toegankelijke dienstverlening waarborgen. 
VU&ID acht tevens de uitwerking van één 
ondememersloket, waar bedrijven onmid
dellijk terecht kunnen met al hun praktische 
vragen, essentieel." 

Daarover stond geen woord te lezen in het 
rapport van de regeringscommissaris. 
Volgens André botst het één-loket-principe 
op weerstand van collega-ministers. In het 
rapport is ook geen sprake van instrumen
ten noodzakelijk om de in het regeerak
koord afgesproken vermindering van admi
nistratieve lasten te meten. „Het doel blijft 
10% op twee jaar tijd en een kwart minder 
administratieve rompslomp tegen het einde 
van de regeerperiode. De nota van de rege
ringscommissaris is vaag over hoe deze 
beloften moeten ingewUligd worden en rept 
met geen woord over een tussentijdse eva
luatie van bereikte resultaten." 

WETSEVALUATIE 

Ook de aangekondigde wetsevaluatie blijft 
uit, zo merken de VU&ID-senatoren op. 
„We willen terloops ook aanstippen dat tij
dens de deze legislaniur de leesbaarheid van 
de wetten er op achteruit gaat. Er zijn voor
al de slecht vertaalde teksten, we kunnen 
enkel hopen dat het Adviesbureau 
Leesbaarheid' geen pro-forma instituut 
wordt. En wat bedoelt André met de aanwij
zing van 'vereenvoudigingsambtenaren'? Zal 
de federale regering op die manier haar 
eigen verantwoordelijkheid ontvluchten? In 
werkelijkheid neemt de bureaucratie toe." 

(evdc) 
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r ouis Michel wordt door velen, en wellicht niet ten 

onrechte, als de grote gangmaker gezien van de 

huidige federale regering, van de Waalse gewestregering 

en van de Franse gemeenschapsregering. Het lijkt dan ook 

verwonderlijk dat dit politieke zwaargewicht zich 

tevreden stelt met het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Maar misschien is dat niet zo, Michel heeft grootste 

plannen, o.m. in Centraal-Afrika. 

< ACTUEEL <: 

Sinds de breuk in 1991 met het Zaïre van 
Mobutu en na het drama Rwanda, had 
België nog nauwelijks een lap grond 
groot genoeg om zich staande te houden 
in een wereld van globalisering en euro
peanisering. Niet dat dit op zich zo erg 
was, de status die het land ontleende aan 
zijn rol in Centraal-Afrika was allang over
schat en dat hebben de latere gebeurte
nissen in Rwanda en Kongo voor zover 
nodig ook aangetoond. 

CENTRAAL AFRIKA 
Voormalig minister Erik De Rijcke (SP) 
maakte zich op Buitenlandse Zaken ver
dienstelijk door de boeken van het kolo
niaal tijdperk stilaan te sluiten en naar het 
archief te brengen, en door een al te 
impulsieve staatssecretaris Reginald 

Moreels (CVP), waarbij emotie het vaker 
won van doordachte strategie, af te rem
men. Als goede socialist vond De Rijcke 
nog wat inspiratie bij de oude legende 
van het gebroken geweer, en hij slaagde 
er in om internationaal een doorbraak te 
forceren op het vlak van de anti-per-
soons- mijnen. Voor de rest was het voor
al zoeken hoe Buitenlandse Zaken zin 
kon worden gegeven. Vandaar onze 
vraag: wat zoekt een politiek zwaarge
wicht als Louis Michel (PRL) aan de 
Quatre Brasstraat? 

In zijn beleidsnota van december 1999 
laat de minister horen dat er na de stille 
jaren weer een ambitieus man onze eer in 
de wereld zal verdedigen. De minister 
mikt meteen op een voorname rol in 
Europa, en via Europa wil hij de verloren 
draad weer oppikken; dat wil zeggen 
vooral in Afrika, en meer nog, in Centraal-
Afrika, een eerste planrol spelen. In zijn 
ontleding stelt de minister terecht dat 
Afrika de jongste jaren enorm veranderd 
is, en dat er naast het weinig hoopgeven
de er vooral veel negatieve ontwikkeling 
is, vooral dan die regio waarmee ons land 
het best bekend is: Centraal-Afrika. 
Eind jaren tachtig, begin jaren negentig 
heeft België, vooral door een gebrek aan 
moed op Buitenlandse Zaken en binnen 
het ontwikkelingsbeleid, Centraal-Afrika 
'verloren'. De genante onderdanigheid 
tegenover Mobutu, het paniekerig en 
amateuristisch geklungel rond het 
Rwandese drama en het lang aanslepend 
Burundese probleem, het niet kunnen 
kiezen voor de ontwikkeling van mensen, 
maar van eigen belangen en 'witte olifan
ten' hebben de kredietwaardigheid van 
België zwaar aangetast, ook al is er - en 
dat mag worden onderstreept - in veel 
van die landen nog geloof in 'de' Belgen. 
Vraag is dus: hoe zal de minister dit 
geschonden vertrouwen herwinnen, hoe 
zal hij de verloren plaats terug innemen? 

OUDE VERPAKKING 

In al zijn ambities blijft Louis Michel een 
nuchter man. Dat België op zich nog een 
rol zou spelen mag je vergeten, dat kan 
alleen via Europa. In de Europese club 
stellen de kleintjes niet veel voor en met 
de komende uitbreiding zal er nog min
der zijn weggelegd voor het dierbare 
vaderland. Tenzij je, met de verschuiven
de belangstelling, toch nog een gaatje 
vindt, via wat vandaag 'onbelangrijk' heet. 
Dat onbelangrijke is Afrika, het 'zwarte' 
continent staat niet zo hoog op de inter
nationale agenda. Vaak lijkt het er op dat 

schien nog de beste aanpak). Boutmans 
heeft ondertussen ook zijn speeltje ont
dekt: hij zal vooral de culturele kaart trek
ken. Op zich is er wat voor zijn stelling te 
zeggen: er is in de ontwikkelingslanden 

De Afrikaanse 
ambities van 
Louis Michei 

dit werelddeel ergens op een andere pla
neet ligt: globalisering, ontwikkeling, 
tewerkstelling, voedselveiligheid, men
sen- en volkerenrechten, vrede... het 
hoort er (schijnbaar) niet thuis. Er is 
amper een internationale agenda voor 
Afrika, en de Europese - zelfs de fameuze 
Conventie van Lomé - stelt evenmin veel 
voor. Ook Frankrijk, dat in zijn streven 
naar een Franse wereldgemeenschap veel 
voor Franstalig Afrika over had, heeft 
zwaar moeten inleveren en dreigde een 
ogenblik zelfs Rwanda en Kongo te zullen 
verliezen. Er is echter wel ruimte in 
Afrika, omdat de Amerikanen - die met 
Oeganda en Museveni dachten de joker in 
huis te hebben - de nagelaten leegte van 
Belgen en Fransen niet kunnen opvullen. 
De vraag luidt dan ook, schat Michei in, 
hoe België die ruimte kan heroveren? En 
dan komt natuuriijk de 'oude verpakking' 
boven. In de goede oude tijd trokken 
ministers van Buitenlandse Zaken er op 
uit om kwistig sinterklaascadeautjes rond 
te strooien. Hebbes, dacht de minister, en 
meteen was er een conflict binnen de 
federale regering. Binnen Buitenlandse 
Zaken - en na de 'hervorming' van de 
vorige staatssecretaris Reginald Moreels 
nog meer dan vroeger - is er immers ook 
nog Ontwikkelingssamenwerking. Michel 
besliste dan maar meteen dat hijzelf de 
politiek van ontwikkelingssamenwerking 
zou bepalen, of beter nog, dat hij een 
beroep kan doen op het budget van OS 
om zï/n'buitenlandaspiraties' gestalte te 
geven. Groene staatssecretaris Eddy 

Boutmans wist meteen de klok en de kle
pel hangen, slikte en zweeg (met alle hei
bel tussen liberalen en groenen mis-

inderdaad een culturele en artistieke rijk
dom en deze bevorderen en bekendma
ken - ook met het oog op mogelijke eco
nomische componenten - is best aardig. 
Alleen, wat denken de gemeenschapsmi
nisters voor Cultuur hierover? Is het niet 
precies hun bevoegdheid om naast het 
bevorderen van de eigen Vlaamse, respec
tievelijk Frans-Waalse, cultuur ook te zor
gen voor contacten en uitwisseling met 
andere culturen via bvb. internationale 
akkoorden? Dat de staatssecretaris voor 
Ontwikkelingssamenwerking nuttige 
wenken zou kunnen geven staat buiten 
kijf, maar moet hij daarom perse een 
eigen 'cultureel circuit' ontwikkelen? 

BANKCONTAa 
Naast het speeltje zijn er ook de traditio
nele sectoren waar vooral de Belgische 
kennis en ervaring een grote rol spelen: 
basisgezondheidszorg, sociale economie 
(vooral de ervaring van Ngo 's), of nieuwe 
initiatieven zoals de milieucomponent. Of 
het onder Moreels reeds aangesneden 
begrip 'veiligheid en conflictbeheersing'. 
Wie deze politieke opties ernstig wil 
nemen zal alvast een begin maken met 
maatregelen tegen wapenhandel (vooral 
Europese en Noorda-Amerikaanse) en 
tegen de aankoop van wapens door een 
aantal regimes (veel te dikwijls ligt hun 
budget voor het leger hoger dan het bud
get voor onderwijs en basisgezondheids
zorg samen!). 

Het is maar de vraag in hoeverre minister 
Michel in zijn voorgenomen ambities ook 
rekening zal houden met die ontwikke
lingslijnen. Want laten we heel duidelijk 
zijn: in geen enkel land, waar ook in het 

rijke noorden, is het ontwikkelingssa
menwerking en zijn het de ontwikkeling-
snoden van drie vierde van de wereldbe
volking die het buitenlandsbeleid t.o.v 
tweederde van de wereld bepalen, wel 
omgekeerd, de eigen profilering en de 
eigen directe belangen en belangengroe
pen van de rijke landen Dat in België het 
tegenovergestelde zou gebeuren zou ons 
verbazen. Misschien had het gekund met 
een minister van Buitenlandse Zaken die 
bereid was een 'bescheiden profiel' aan te 
houden en zich eerder zou bezighouden 
met een stille diplomatie. Maar, en dat 
weten we best, dat is niet de ambitie van 
minister Michel. De minister wil zich pro
fileren als een groot minister van 
Buitenlandse Zaken, met het gebruik van 
Ontwikkelingssamenwerking als bank-

contact 

PORSELEINWINKEL 
Bij de beleidslijnen van minister Michel 
blijven vooral vraagtekens over Dat naar 
Centraal-Afrika stappen zullen worden 
gezet is erg belangrijk, de vraag is echter: 
welke stappen In dezelfde onderdanige 
geest van vroeger? In de hoop op die 
manier zaken te kunnen doen, of inder
daad vernieuwend, gericht op de bevol
king, op de mensenrechten en op de ont
wikkelingskansen voor de Afrikanen? Een 
politiek voeren die tegelijk vrij en vrank 
de verdediging opneemt van de gewone 
man en toch niet bevoogdend of neoko-
loniaal is, gericht is op conflictbeheersing 
en herstel van vrede, maar daarbij ook de 
Afrikaanse werkelijkheid (bvb. de veel
heid van volkeren en culturen) inschat.. 
Dit via een Europa waar Engeland (als 
Amerika's Afrikabondgenoot) en Frankrijk 
hjnrecht tegenover elkaar staan. 
Als Michel van Rwanda zijn eerste con
frontatie maakt is het meer dan oppassen. 
Rwanda - net als Burundi- is erger dan 
een porseleinwinkel en men moet niet 
eens een olifant zijn om er alles aan dig
gelen te slaan, zowel bij de ene, heersen
de partij/ bevolkingsgroep als bi) de ande
re, de verliezende van het moment. 

Mark Vandonunele 

Louis Michel 
laat zien dat 
het menens is. 
In New York 
ontmoette hU 
president 
Kabila. 
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M atthias Storme is niet langer voorzitter van het 

Overleg Centrum van Vlaamse Verenigingen 

(OW). „Ik heb altijd beloofd niet voor mijn 40ste in de 

politiek te gaan." 

Een gesprek. 

• VRAAGGESPREK • 

Matthias 

Storme 

(hier op de 2cie 
ow-meeting • 

Brussel, 
14 november 

1999): 
„De Europese 
landen en de 
Amerikanen 

staan neutraal 
tegenover 

Vlaamse 
onafhankellJlc-

held." 

6 

Matthias Storme werd in september 1996 
door het Vlaams Verbond der Academici 

(WA) voorgedragen als OW-voorzitter. Al 
drong vooral/aafe Van Waeg daarop aan. 
„Men wou een voorzitter die in staat was 
met de toenmalig tegenstrijdige kampen 
binnen de Vlaamse beweging te praten." 

\ Waar lagen volgens u de scherpste 
tegenstellingen. Hoe heeft u de 
brokken kunnen lijmen. Wat was 
uw rol? 

M. Storme: „Ik heb vooral geprobeerd 
mensen van verschillende strekking te 
doen samenwerken rond concrete thema's 
om het vertrouwen terug op te bouwen. 
Het is vooral Eric Ponette die de rechtst
reekse dialoog tussen beide groepen in 
goede banen heeft geleid. Ook Guy Celen 

en Geert Wouters hebben een belangrijke 
rol gespeeld. Zoals meestal in de Vlaamse 
beweging waren de tegenstellingen te wij
ten aan een combinatie van inhoudelijke 
en persoonlijke factoren. Ook de partijpo
litiek heeft daarin een rol gespeeld 
Mensen die dichter bij een bepaalde partij 
stonden, probeerde men te overtuigen 
zich scherper op te stellen. De meeste 
Vlaamse bewegers willen niet dat partijpo
litieke tegenstellingen het verenigingsle
ven domineren. Ze keren zich tegen de 
ruziestokers. Dat konden CVP, VU en 
Vlaams Blok zijn. De bedevaarders wilden 
geen partij kiezen, keerden zich tegen de 
ruziestokers. Het hoort tot de traditie van 
de Vlaamse beweging zich niet expliciet 
aan één bepaalde partij te binden. 
Sommige verenigingen doen dat beter dan 
andere, soms moet men ingrijpen. De ver
zoening is er gekomen wanneer men is 
staat is geweest de tegenstellingen niet zui
ver in partijpolitieke termen te zien. En 
natuurlijk speelde ook het menselijke, 
karakteriëie aspect. Sommigen verdwenen 
van het toneel. Peter De Roever heeft vrij 
snel ingezien dat het geen zin meer had. 
Verder is er tussen bepaalde mensen terug 
vertrouwen gegroeid. Wonden moeten 
soms helen en dat duurt een paar jaar. Al 
bij al is het bij een incident gebleven dat 
we zijn te boven gekomen, zoals er ook 
andere incidenten zijn geweest in de 
geschiedenis van de Vlaamse beweging." 

Kan je beweren dat Peter De 
Roover dichter bij het Vlaams Blok 
stond. En Lionel Vsn den Berghe 
dichter bij andere partijen. 

M. Storme: ,Je doet die mensen onrecht 
aan door hen een partijpolitiek etiket aan 
kleven. Er waren ook breuklijnen die niet 
in partijtermen konden vertaald worden. 

De opvattingen die Peter De Roover verde
digde stonden natuurlijk een stukje dich
ter bij het Blok. Lionel had goede contac
ten met bepaalde mensen van de VU. Toch 
kon je de tegenstelling tussen beiden niet 
daartoe herleiden. Dat is gegroeid, mis-
groeid. " 

Kon je begrip opbrengen voor de 
eisen van het Forum? 

M. Storme: Ik heb het steeds een stommi
teit gevonden dat sommigen uit protest 
het Bedevaartcomité verlieten. Je lost heel 
zelden zaken op door ergens uit te stap
pen, dat is ook gebleken." 

Mensen die menen dat een aantal zaken 
niet belangrijk is, tillen daar juist het 
zwaarst aan. Dat is een merkwaardige 
paradox." 

Hoe verliepen de contacten met 
het Vlaams Blok? 

M. Storme: „Ik heb maar één keer formeel 
contact gehad met het Vlaams Blok in het 
kader van de verkiezingsronde. De 
Vlaamse beweging - en misschien is dat 
een zwakte geweest onder mijn voorzitter
schap - heeft geprobeerd om de zaken niet 
te sterk in partijtermen te zien. Wij werken 
niet met rode telefoons naar de partij
hoofdkwartieren" 

Heeft de Vlaamse beweging nog 
politieke invloed? 

M. Storme: „Niet meer zoals vroeger 

Maar dat geldt voor zeer veel organisaties, 

moesten in de eerste plaats de interne ver
standverhouding verbeteren. Toch mogen 
we niet vergeten dat de bevolking vooral 
geboeid is door concrete problemen. 
Onze boodschappen zijn complex en 
genuanceerd. Dat is een dilemma. Je kan 
de inhoud van vele dossiers niet tot een
voudige slogans beperken. Zolang ze het 
niet voelen in hun geldbeugel of er geen 
incidenten mee gepaard gaan, raken de 
mensen niet betrokken bij het probleem." 

U wees onlangs op de vergrijzing, 
de duale samenleving en de 
bedreiging van de kwaliteit van het 
leven. Is de Vlaamse beweging 
teveel blind geweest voor deze 
problemen? 

M. Storme: ,,Sommige momenten wel. 

Dat is evident." 

„Het aantal overtuigde groenen 
ligt niet hoger dan 

het aantal flaminganten." 
Het OW pleegt regelmatig overleg 
met politieke partijen. Hoe is dat 
onder uw voorzitterschap verlo
pen? 

M. Storme: ,,Een delegatie van het OW 
pleegde in eerste instantie overleg met de 
regeringen en dus met regeringspartijen. 
Wij hebben zeer regelmatig de vorige 
Vlaamse minister-president Luc Van den 

Brande (CVP) - al dan niet in het bijzijn 
van andere Vlaamse ministers - ontmoet. 
De verhouding met de vorige premier 
Jean-Luc Dehaene (CVP) lag veel moeilij
ker. Die was moeilijker te benaderen. Met 
de nieuwe Vlaamse minister-president 
Patrick Dewael (VLD) én met de federale 
premier Guy Verhofstadt (VLD) grijpt er 
wel overieg plaats. Daarnaast hebben we 
voor de parlementsverkiezingen met alle 
Vlaamse partijen contacten gehad om hun 
communautaire standpunten te bespre
ken." 

Hoe reageerden SP en Agaiev? 
M. Storme: „De contacten met parle
mentsvoorzitter Norbert De Batselier (SP) 
verliepen vrij vlot, soms ook met de SP-
ministers uit de Vlaamse regering. Met 
Agaiev konden we regelmatig goed praten 
over een aantal concrete dossiers. Maar 
zodra we wat algemener werden, zag je dat 
de groene gesprekspartners in hun schelp 
kropen. Dan krijg je een aantal overreac-
ties die ik nog altijd niet goed begrijp Het 
is merkwaardig dat juist bij die stromingen 
en mensen die altijd beweren dat zij het 
meest afstand nemen van tradities en sym
bolen, symbolen het zwaarst wegen. 

als je ziet hoe de macht van de vakbonden 
is afgekalfd. Dat heeft in de eerste plaats 
met politieke evolutie en met cultuurfeno-
menen te maken. Een aantal eisen van de 
Vlaamse beweging is ingewilligd. Daar
door neemt de druk om verder te gaan af. 
En de rol van drukkingsgroepen is in deze 
postmoderne, individualistische maat
schappij sowieso veranderd. 
De burger beschouwt'de maatschappij een 
beetje als een selfservice, het georgani
seerd engagement mikt op kortstondige 
media-effecten. We leven niet in een demo
cratie, maar in een mediacratie. Vandaar 
ook het verschil tussen reële invloed en 
invloed naar buiten. Reèle invloed hebben 
we nog in zekere mate. In de media 
komen we nog nauwelijks aan bod. De 
media zijn praktisch alleen in spektakel 
geïnteresseerd en dat is niet onze sterkste 
kant. Soms zouden we al eens wat meer 
spektakel moeten brengen. Maar, dat is 
niet mijn stijl, want spektakel wordt toch 
altijd uit zijn context gerukt. Ik ben liever 
rustig, redelijk, onderkoeld zoals het 
Vlaams Blok ooit over mij heeft geschre
ven. Daarmee haal je de koppen van het 
nieuws niet." 

De tanende invloed ligt niet aan de 
Vlaamse beweging zelf? 

M. Storme: „Voor een deel wel. Elke orga
nisatie moet zich aanpassen aan de manier 
waarop de maatschappij verandert zonder 
zijn ftmdamentele waarden op te geven. 
Die aanpassing is niet altijd gebeurd. Op 
een bepaald moment moet je wel duidelijk 
nagaan welke de prioriteiten zijn. We 

Waarom is dat vanzelfsprekend? 
M. Storme: „Een beweging die weinig 
middelen en geen grote studiediensten 
heeft, moet prioriteiten stellen en kan zich 
soms vergissen in het belang van materies. 
Het OW heeft de aangesloten organisaties 
gestimuleerd om maatschappelijke stand
punten in te nemen. Het OW zelf moet 
dat niet doen. Maar ik zou heel blij zijn als 
de belangrijkste verenigingen daar ernstig 
werk van maken. Ik heb steeds vooropge
steld dat de staatkundige strucuiren geen 
doel op zich zijn. Meer Vlaanderen moet 
naar meer welvaart leiden. We moeten dat 
de bevolking duidelijk maken. Al is dat niet 
zo eenvoudig. De Vlaamse beweging schiet 
voor een deel tekort door wat tegelijk haar 
rijkdom is, namelijk te weinig machtsden
ken. Het zou natuurlijk eenvoudiger zijn 
indien alle flaminganten in één partij ver
enigd zijn. Maar het zou ook verarming 
betekenen. De rijkdom van openheid en 
pluralisme is tegelijk een politieke zwak
heid. En dat speelt. Elke beweging met een 
bredere visie kent vandaag dat probleem, 
zelfs de milieubeweging. Ook zij scoort 
vooral op concrete punten. Het deel van 
de bevolking dat overtuigd is van drasti
sche maatregelen inzake milieu is beperkt. 
Het aantal overtuigde groenen ligt niet 
hoger dan het aantal flaminganten." 

U pleit voor een sterk verbond met 
Nederland. Zijn de Nederlanders 
daartoe bereid? 

M. Storme: „ Er is zonder enige twijfel 

interesse. Al mag je de problematiek van 

de lage landen niet met grote theorieën te 
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lijf gaan. De Nederlanders zijn geïnteres
seerd in concrete problemen. Op dat vlak 
kunnen we daadwerkelijk naar elkaar toe 
groeien. Het is een schande dat het trein
aanbod naar Nederland is ai^ebouwd in 
plaats van verbeterd. Zot^ dat je gemeen
schappelijke bus- en telefoonkaarten hebt, 
werk aan gemeenschappelijke media. Ook 
in Vlaanderen staat men daar meer voor 
open dan tien jaar geleden. Toen was 
Vlaanderen zich op zichzelf aan het terug
plooien. Men richtte zich exclusief op de 
eigen, pas verworven instellingen. De sig
nalen vanuit Nederland ten aanzien van 
een structureel verbond hebben vandoen 
met de Europese context. Dat moet ook 
onze politiek zijn. Vlaanderen hoort zich 
op Europees niveau met Nederland, mis
schien met Wallonië, en met de 
Scandinavische landen te positioneren. 
Die landen kunnen een vootrekkersrol 
spelen in een Europa met één of meerde
re snelheden. Op die manier ligt verre
gaande integratie tussen Vlaanderen en 
Nederland voor de hand. In het bedrijfs
wereld is die integratiewei alvast heel sterk 
aanwezig. Denk aan het jongste bod vanuit 
Nederland op Telenet Vlaanderen. Men 
beseft de economische voordelen wanneer 
je kan opereren in een redelijke mate van 
culturele homogeniteit." 

Je haalde de jongste jaren bijzon
der zwaar uit naar de Vlaams-
Brusselse politici. 

M. Stormc: „Dat waren reacties op stand
punten van bepaalde Vlaamse Brusselaars. 
Er is onder hen een stroming aanwezig die 
zich van Vlaanderen wil afkeren. Er zijn 
ook anderen die een gezamenlijk beleid 
met Vlaanderen voorstaan. Natuurlijk zijn 
er kenmerkende Brusselse problemen. Dat 
geldt evenzeer voor Antwerpen. Alle ste
den moeten een eigen beleid kunnen voe
ren en daarvoor de nodige autonomie krij
gen. Maar, ik kan niet aanvaarden dat de 
Brusselaars van zichzelf vinden dar ze op 
het niveau van een natie staan. Brussel 
moet tot zijn ware proporties worden her
leid." 

4 De Vlaamse beweging neemt 
tegenstrijdige standpunten over 
Brussel in. Dat bleek ook in uw toe
spraken. 

M. Storme: „Als er één staatkunidg 

onderdeel is waar de Vlaamse beweging 

over verdeeld is, dan is het Brussel. Men 

verwijt de Vlaamse beweging in 19de 

eeuwse staatkundige termen te denken. Ik 

denk dat ik dat niet doe. Ik hou terdege 

rekening met de Europese context en met 

het subsidiariteitprincipe. Vlaanderen 

moet eerst en vooral autonoom beslissen 

of en in welke mate nog gezamenlijk met 

Wallonië en anderen binnen Europa 

bevoegdheden uitgeoefend worden. Dat is 

het vertrekpunt. Het liefet zou ik zien dat 
Brussel integraal deel uitmaakt van 
Vlaanderen, waarbij rekening gehouden 
wordt met de rechten van de Franstaligen. 
Dat is niet totaal onrealistisch, maar ligt 
niet meteen voor de hand. Vandaag is het 
essentieel een modus vivendi te vinden 
met de meerderheid van Franstalige 
Brusselaars. De Walen brengen geen inte
resse op voor de hoofdstad. Ze willen 
Brussel niet en tegelijk gunnen ze ons 
Brussel niet. Anderzijds is het met de 
Walen eenvoudiger om globale akkoorden 
af te sluiten. Dat is de politieke realiteit in 
België. Op korte termijn moeten zoveel 
mogelijk Vlaamse bevoegdheden van toe
passing zijn in Brussel. En Vlaanderen 
moet veel, zeer veel in Brussel investeren. 
Daarbij moet het uitsluitend over instellin
gen en structuren gaan die in Vlaamse han
den zijn. Wij moeten zoveel mogelijk eigen 
instellingen in de hoofdstad hebben en er 
op zoveel mogelijk terreinen een dienst
verlening aanbieden die voor iedere 
Brusselaar toegankelijk is. Het gaat er in de 
eerste plaats om de mogelijkheid te creë
ren op het Brussels terrein de concurren
tie met de Franstaligen aan te gaan. Dat is 
geen finale staatkundige oplossing. We 
moeten eerst onze eigen positie versterken 
en van daaruit het gesprek met de 
Franstaligen aangaan." 

U beweert dat de Vlaamse econo
mische kringen gewonnen zijn 
voor een confederaal model. Geldt 
dit ook voor de sociale organisa
ties? 

M. Storme: „Ook binnen de christelijke 
mutualiteiten denkt de basis in die rich
ting. Daar is het idee van de splitsing van 
de gezondheidszorgen rijp. Al doet dit zich 
niet helemaal voor bij de top. Die is wel 
gewonnen voor een gedeeltelijke defede-
ralisering van de gezondheidszorgen. Ik 
ben er hoe dan ook vast van overtuigd dat 
een meerderheid van de Vlamingen 
gewonnen is voor de defederalisering van 
de gezondheidszorgen. Dat dossier heb
ben we jarenlang op een zakelijke, nuchte
re manier behandeld. Het dossier is einde
lijk rijp." 

'. Onlangs verklaarde u dat het 
Amerikaans ministerie van 
Buitenlandse zaken een scenario 
voor een scheiding van België 
heeft geschreven. Men zou enkel 
te beleefd zijn om het in het 
gezicht van de premier te zeggen. 

M. Storme: „De Amerikanen denken toe

komstgericht en sluiten daarbij niets uit. 

Dat blijkt duidelijk uit gesprekken met 

diplomaten. Hetzelfde doet zich voor bij 

diplomaten van Europese landen. Het bui

tenland staat relatief neutraal tegenover 

Vlaamse onafhankelijkheid. Bij het uiteen

vallen van een staat vragen zij zich in de 
eerste plaats af of het democratisch func
tioneren gewaarborgd is, of daartoe de 
nodige instellingen voorhanden zijn. Op 
dat vlak is de situatie in België vrij roos
kleurig. Wij hebben een rechtstreeks ver
kozen Vlaams parlement, een Vlaamse 
regering, een traditie van democratische 
besluitvorming. Soms maakt men zich zor
gen over het domino-effect. Uit buiten
landse studies blijkt dat men daar toch niet 
zo zwaar aan tilt. Eigenlijk gaat het enkel 
over Vlaanderen en Schotland. Is dat een 
probleem voor Europa? Twee hdstaten 
meer uit het Westen wanneer er 14 uit het 
Oosten staan te springen?" 

Is het Westen niet bang van een te 
groot Frankrijk met Wallonië erbij? 

M. Storme: „Is Frankrijk zoveel groter met 
Wallonië erbij? Bovendien zie ik de aan
hechting nog niet zo snel gebeuren. Op dit 
ogenblik lijkt een samengaan van 
Vlaanderen met Nederland realistischer. 
Amerika en de Europese landen willen 
niet al te veel schokeffecten of radicale ver
anderingen. Daar komt het op aan. Ook 
ten aanzien van Brussel." 

U pleit voor een Vlaamse staat, 
desnoods tegen de grondwet in. 
Wat bedoelt u daarmee? 

M. Storme: „Dat is geen oproep tot bur
gerlijke ongehoorzaamheid. Alleen gaat de 
creatie van een nieuwe staat per definitie 
in tegen de bestaande grondwet. Ook de 
oprichting van België was in strijd met de 
bestaande grondwet. Ik denk dat het 
Vlaams parlement beslissingen zal moeten 
nemen die niet geheel overeenstemmen 
met de Belgische grondwet. Het Vlaams 
parlement moet zich vanzelftprekend op 
de onafhankelijkheid voorbereiden." 

U lokte boze reacties uit toen u zei 
het Vlaams Blok geen ondemocra
tische partij te willen noemen? 

M. Storme: „ Er is niet één ondemocrati
sche partij en al de rest is democratisch. 
Dat is een te simplistische stelling. Niet 
alle standpunten van het Vlaams Blok zijn 
ondemocratisch. Het Vlaams Blok heeft 
ook standpunten over het fijnctioneren 
van de democratie die vrij zinvol zijn. 
Denken we maar aan elementen van direc
te democratie." 

• U verzet zich tegen misbruik van 
slogans en fanatisme, is het niet 
net dat wat het Vlaams Blok ken
merkt? 

M. Storme: ,Ja, maar het Blok is niet de 

enige die daarvan gebruik maakt. Al is het 

Vlaams Blok de meest sloganmatige partij. 

Ik kan mij in dat simplisme niet herken

nen." 

Bent u gewonnen voor gemeente
lijk stemrecht voor inwijkelingen? 

M. Storme: „Onder bepaalde voorwaar

den. In Vlaanderen is het stemrecht voor 
inwijkelingen geen communautaire kwes
tie. Het is een politiek-ideologische discus
sie die zinvol is. We weten allemaal dat de 
derde generatie Marokkanen of Turken in 
Antwerpen beter Nederiands kent dan de 
meeste Eurocraten in Brussel Anderzijds 
is het zo dat de debatten over migranten
stemrecht werden gevoerd zonder een 
visie over de betekenis van een gemeen
schap of de inhoud van nationaliteit. Deel 
uitmaken van een gemeenschap is een cul
turele en geen biologische zaak. Maar, ik 
leg wel sterk de nadruk op het recht van 
een cultuurgemeenschap om haar identi
teit uit te bouwen en om bepaalde aspec
ten van gemeenschapsvorming te beper
ken tot die mensen die geïntegreerd zijn. 
Kiesrecht veronderstelt dat men de taal 
van de gemeenschap kent." 

Wat is UW mooiste herinnering als 
OW-voorzitter en welke zijn de 
voornaamste verwezenlijkingen? 

M. Storme: „Het lag niet in mijn bedoe
ling spectaculaire verwezenlijkingen te 
realiseren. Ik stel wel vast dat er een vrij 
goede verstandhouding tussen de leiders 
van de Vlaamse beweging is gegroeid. 
Strategisch staan ze grotendeels op dezelf
de lijn. Er is een verzakelijking opgetre
den, we beseffen iets beter in welke maat
schappelijke context we vandaag ageren. 
Mijn mooiste herinnering - dat heeft te 
maken met ijdelheid - is groot publiek met 
enig enthousiasme toespreken. Dat zijn de 
leukste momenten." 

• Het heeft weinig gescheeld of u 
kwam tijdens de jongste verkiezin
gen op voor de senaatslijst van de 
VU. Wat heeft u uiteindelijk tegen
gehouden? 

M. Storme: „In de eerste plaats familiale 
redenen, ik wilde mijn vader (Marcel 

Storme, gewezen CVP-senator, red.) niet 
voor het hoofd stoten. Verder vond ik het 
vaandelvlucht om op dat ogenblik de 
Vlaamse beweging te verlaten. En de derde 
reden is dat ik toch maar benaderd ben -
en dat is geen verwijt - op het ogenblik dat 
er niet veel meer te verdelen viel." 

Gaat u nu wel in de politiek? 
M. Storme: „Ik heb geen plannen op 

korte termijn, maar ik sluu niets uit. Ik heb 

altijd beloofd dat ik niet voor mijn 40ste in 

de politiek zou gaan. Ik ben er nu 40." 

(evdc) 

Matthias 
storme 
(hier als advo
caat op het 
'Proces van 
België' -
Leuven, 
23 maart 

1999): „Het 
Brussels hoofd-
stedelUk 
gewest Is geen 
natie. Brussel 
moet tot z||n 
ware propor
ties herleid 
worden." 
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KIESUITSUVGEN EN OPINIEPEILINGEN 

-kiesuitslagen 
-opiniepeilingen 
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N u de voorzittersverkiezingen voorbijzijn en de rust 

in de partij opnieuw aan bod komt, is het 

aangewezen om met passende afstandelijkheid het reilen 

en zeilen van de VU te bekijken. Hoe heeft de partij zich 

de voorbije jaren weten te positioneren? In welke mate 

vond ze gehoor bij het brede publiek? Welke lessen moeten, 

met het oog op de toekomst, getrokken worden? Evenveel 

vragen die een antwoord verdienen. 

• ACTUEEL • 

Het IS de evidentie zelf dat politieke par-
ti)en zich met grote regelmaat bevragen 
omtrent de mate waarin ze appelleren en 
hoe hun gedachtegoed overkomt Het 
precieze antwoord daarop wordt keer op 
keer geleverd met de uitslag van de kies-
vemchtingen, op het nsico af dat men dan 
natuurlijk voor voldongen feiten staat 
Idealiter kan men zich beter vooraf indek
ken door ti)dig de voelhorens uit te steken 
of door de polsslag te meten van wat 
onder de bevolking leeft 
Tussendoor kan men proberen inzicht te 
verwerven in de mate van aanspreekbaar
heid door het kiespubliek te bevragen 
omtrent zi)n impressies en inschattingen 
Vandaar dan ook dat een doorgedreven 
controle van opiniepeilingen zeer belang-
njk IS Als vanzelf zorgt deze voor een 
geactuahseerde inschatting van de ingeno
men standpuntbepalingen en van de 
manier waarop die vertolkt of ervaren 
worden 

HERWONNEN VITALITEIT 

De aanzet voor een vergelijkende onde-
ding leveren de driemaandelijkse 
Dimarso-opimepeilingen zoals ze door La 

Libre Belgique telkens weer gepubliceerd 
worden We vergeleken ze met de zake-
hjkheid van de reële kiesuitslagen 
In 1991, op het moment dztjaak Gahnels 

de toekomst van het democratisch natio
nalisme meende in vraag te moeten stel

len, haalde de VU 9,3% De crisis die erop 
volgde, leidde als vanzelf tot een interne 
bevraging die BertAnctaux ten goede kon 
keren met een 'Wij blijven-actie' en een 
verkiezingsappel dat minstens 300 000 
mensen wou aanspreken Finaal hield het 
in dat de VU in 1995 7,4% van de kiezers 
wist te bekoren Meteen vormde het een 
signaal voor wie in het overleven van de 
partij geloofde net zozeer als het de toon 
wist te zetten naar een herwonnen vitali
teit De kiesuitslag van 13 juni 1999, al 

zitterswissels of aan persoonlijke voorkeu
ren voor individuen (wie ze ook mogen 
zijn), des te meer aan strategieën en 
standpuntbepalingen Een doorgedreven 
controle van de opiniepeilingen van de 
voorbije maanden en jaren laat dienaan
gaande met de minste twijfel bestaan (vgl 
grafiek) 

Tweemaal getuigen de kiesintenties van 
een bijzonder hoopgevende inschatting, 
namelijk in het najaar van 1998 en in het 
najaar van 1999 Daarbij moet men wel 
beseffen dat de Dimarso-peilingen de 

Groeikansen 
voor VU&ID 

dan met mee bepaald door de verrui-
mings- en vernieuwingsoperatie met 
ID21, loog er dan ook niet om Met een 
uitslag van 8,8% werd namelijk afgere
kend met de cnsissfeer van de vonge 
jaren Meer dan een stabilisatie van de 
score leverden de jaren negentig echter 
niet op Wie het anders zegt en ziet, doet 
de waarheid geweld aan 
Intussen zijn we weeral een half jaar ver
der en laat de vraag zich stellen of van een 
herwonnen vitaliteit sprake is Zo veel is 
daarbij duidelijk De brede buitenwacht 
van politiek geïnteresseerd Vlaanderen 
Iaat zich al bij al weinig gelegen aan voor

rede VU-scores bij verkiezingen iets te 
laag doen inschatten 

In de nazomer van 1998 startten de 
Octopus-onderhandelingen waarbij de 
VU, bij monde van zowel Patrick 

Vankrunkelsven als Geert Bourgeois een 
uitkomst hielp bedingen voor een uit
zichtloze poütieke impasse En de nazo
mer van 1999' 

CONSEQUENT ZIJN 
Op dat ogenblik werd voor iedereen dui
delijk dat Verhofstadt platvloerse cadeaus 
had beloofd aan de Franstaligen om hun 
onderwijsfacturen van 2,4 miljard fr te 

helpen betalen Tactisch-strategisch werd 
dit toen door VU&ID als een onaanvaard
bare koehandel afgewezen Het resultaat, 
naar geloofwaardigheid, liegt er niet om 
wanneer men de opiniepeilingen volgt 
Net als bij de Octopus-onderhandelingen 
scoorde de VU inderdaad maximaal met, 
afgerond, 9% Over het vervolg van de 
Sint-Elooisakkoorden willen we het hier 
met hebben, het illustreert alvast hoe de 
bevolking politiek bewuster is dan men 
soms denkt en meteen overeenkomstig de 
standvastigheid van de ingenomen stand
punten reageert 

Van belang is met name de manier waarop 
men zich opstelt en profileert Heel in het 
bijzonder is dit het geval wanneer het om 
communautair geladen dossiers gaat 
Daarop toegeven, is totaal uitgesloten 
Zeker is dit het geval voor een program
mapartij zoals de Volksunie, een partij die 
weet waarvoor ze staat en gaat en dit con
sequent weet over te brengen 
De persoonsgebonden feitelijkheid van 
wie de partij uiteindelijk leidt, weegt 
m a w met op tegen de 'sérieux' en de 
doortastendheid waarmee het democrati
sche, sociaal-federale gedachtegoed ter 
harte wordt genomen Gebeurt dit op een 
correcte manier, dan heeft VU&ID alles in 
zich om de bestaande groeikansen tot 
boven de 10% te verduurzamen 

Chris Vandenbroeke, 
Vlaams volksvertegenwoordiger 

en Gemeenschapssenator. 

EU heeft te weinig oog voor regio's 
In haar advies over de aanpassing van de 

Europese instellingen houdt de Europese com

missie onvoldoende rekening met de democra 

tische meerwaarde van deelstaten en regio's 

Dat verklaren europarlementsleden Nelly Maes 

en Bart Staes in een eerste reactie op het stand

punt van de commissie over de komende 

Intergouvernementele Conferentie (ICC) 

Voor de VU&ID verkozenen geldt In elk geval dat 

met mag geraakt worden aan de grondwettelij

ke verworvenheden van de Vlaamse gemeen

schap „Het Is essentieel dat de rol van de deel

staten en regio's in Europa wordt versterkt 

Onze doelstelling is Immers niet de realisatie van 

een Europese superstaat ' 

Het commissiestandpunt Is minder verregaand 

dan de nota die Richard Von Weizsacker, Jean-

Luc Dehaene en David SImon in '99 In opdracht 

van voorzitter Romano Prodi hadden voorbe

reid Uit de mondelinge toelichting kon afgeleid 

worden dat de commissie bereid is zich sterk te 

maken voor een verdere verdieping van de Unie 

met het oog op de toetreding van nieuwe lid 

staten Dankzij een ruimere toepassing van de 

medebeslissingsprocedure zou de macht van 

het Europees Parlement moeten toenemen 

Hoe beperkt de voorgestelde hervormingen ook 

zijn, ze zullen verstrekkende gevolgen hebben 

voor de Belgische federatie De beperking van 

het aantal europarlementsleden zal leiden tot 

een vermindenng van het aantal zitjes voor de 

Vlaamse en de Franse Cemeenschap Wat de 

samenstelling van de commissie betreft dreigt 

de federatie - net als de andere kleine EU-lldsta-

ten - haar enige commissaris te verliezen Tenzij 

wordt gekozen voor het toerbeurtsysteem 

waarbij de deelstaten af en toe een plaats in de 

commissie krijgen 

AFSTAND TUSSEN RIJK EN ARM 
Het zesde periodieke verslag over de sociale en 

economische ontwikkeling van de regio's In de 

EU werd onlangs in het Europees Parlement 

besproken Camillo Nogueira uit Calicie wees 

erop dat er in de Unie nog steeds geen territo-

naal evenwicht bestaat De verschillen in ontwik

keling en werkloosheidscijfers tussen de regio s 

blijven groot ondanks de Inspanningen via de 

structuurfondsen De 

regio s die het meest door 

de werkloosheid getroffen 

zijn hebben een werk

loosheidspercentage van 

25 % en zijn tevens de 

minst ontwikkelde In de 

meest welvarende regio's Camilla Nogueira 

daarentegen bedraagt de werkloosheid slechts 

4 % Volgens Nogueira is een meer ambitieus en 

geëngageerd beleid nodig, daarvoor moeten 

meer middelen vrijgemaakt worden dan voor 

zien in Agenda 2000 

De EVA pleit voor een vernieuwde aanpak van 

het economisch en sociaal beleid die echte 

resultaten boekt op het terrein Inzake 

• modernisering van telecommunicatie en het 

gebruik van nieuwe communicatiemiddelen 

• integratie van de minst ontwikkelde regio s in 

de trans-europese ruimte 

• promotie van de landbouw en visserij in deze 

regio s, 

• actief ondersteunen van tewerkstellingspoli

tiek voor vrouwen en jongeren 

In naam van de groep Groenen/EVA werd een 

aantal amendementen neergelegd en aangeno

men 

1 het voeren van een Europees beleid inzake 

tewerkstelling met een toereikend budget en 

in overeenstemming met een terntonaie poli 

tiek, 

2 het beheer van de structuurfondsen door de 

regionale collectiviteiten zelf in overeenstem

ming met hun bevoegdheden en met het 

subsldlanteitpnncipe, dit om te voorkomen 

dat de fondsen worden aangewend ten 

behoeve van de centrale staat, 

5 correcte toepassing van het principe dat de 

Europese hulp slechts kan worden opgevat ais 

toevoeging aan andere investenngen 

In haar stemverklanng pleitte Nelly Maes voor 

een ernstige evaluatie van het Europees regio

naal beleid De Unie slaagt er onvoldoende in 

om de welvaartsverschillen tussen de rijke en 

arme regio s te overwinnen en de werkloos

heidscijfers te doen dalen 

(fv) 
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Tekenwerk van 
Door Boerewaard 

Nu zaterdag opent in het auditonum van 
het ADVN te Antweqjen een tentoonstel 
hng met tekenwerk dat Door Boerewaard 

tijdens de repressie)aren na de Tweede 
Wereldoorlog tot stand bracht De schilder 
werd in 1893 in Dendermonde geboren 
en overleed op 1 augustus 1972 in 

Knokke waar hij sinds 1929 was gaan 
wonen en werken 

Boerewaard was onder invloed van zijn 
streekgenoot en makker Wtes Moens tot 
het aktivisme gekomen Moens zou trou
wens vanuit de gevangenis in Vorst ver
schillende van zijn celbrieven naar 

De redenaar m tkamp 

potloodtekening uit 1945 

Boerewaard schnjven Aangetrokken door 
de zee ging hij naar de kust wonen en 
groeide er uit tot een van de meest talent
volle zeeschilders van zijn generatie Al 
die tijd was Boerewaard een overtuigd 
Vlaams nationalist gebleven 
In de repressietijd na WOU verbleef de 
schilder in gekende intemenngsinstellin 
gen als t Pandreitje te Brugge, het hech 
teniskamp van Lokeren en de gevangenis 
van Sint Kruis bij Brugge 
Ondanks de penibele leefomstandighe
den bloeide in deze kampen een hoog
staand cultureel leven Ook Boerewaard 
deed daar als grafisch artiest voluit aan 
mee 

De aandacht voor zijn oeuvre is vandaag 
eerder genng alhoewel het in verschillen 
de buitenlandse musea (en zelfs in het 
VN-gebouw m New-York) aanwezig is 
Ongetwijfeld komt daar ooit nog eens ver
andering in 

Daarom is het goed dat het ADVN alvast 
het tekenwerk van Boerewaard onder bij
zondere omstandigheden gerealiseerd, 
heeft samengebracht om het aan een 
breed pubhek te tonen 

(mvl) 

Pandreitje cel 183, iconografisch 

werk van Door Boerewaard 

Auditorium Emiel Paternoster in het 

ADVN, Lange Leemstraat 26, 2018 

Antwerpen Van 6 tot 27februari elke 

dag van 10 tot 16u 

vu-Noorderkempen aan de feesttafel 
't Was lang, zeer lang geleden dat de 
Volksunie in de Noorderkempen nog eens 
kon feestvieren Op zaterdag 22 januan jl 
gebeurde dit dan eindelijk, in de 
parochiezaal van Merksplas-Centrum Als 
beloning voor de opnieuw opgestarte VU-
werking in die streek' Och, de VU-
Noorderkempen had het eigenlijk zelf 
voorgesteld en vermits een aanwezig-
heidspolitiek nooit slecht kan zijn, nodig
de het arrondissementeel bestuur zijn 
leden in het 'spotsersdorp uit 
Na een welkomstdrink begroette de 
arrondissementele voorzitter, Joris 

Fredenckx, de aanwezigen Zonder de 
heren een bank vooruit te willen zetten 
werden de mandatanssen Kns Van Dtjck 

en Patnk Vankrunkelsven extra verwel
komd Els Van Weert had zich wegens 
afdehngsactiviteiten laten verontschuldi
gen 

Na de vaststelling dat bijna alle afdelingen 
waren vertegenwoordigd, werd even 
gewezen op de te leveren inspanningen 
om de blinde vlekken in de Kempen op te 

vullen en het 'grote werk' dat we voor de 
nakende gemeenteraads- en provincie 
raadsverkiezingen met zouden mogen 
schuwen 

Ook voor de militanten, alle bestuurs en 
raadsleden en de sponsors kon er een 
bedankje af 

Jan Vorselmans, VU-voorzitter in de 
Noorderkempen heette namens de plaat
selijke afdehng iedereen welkom 
En dan was het feesten Lekker' Je zou er 
zo voor naar de Noorderkempen willen 
komen 

Niet oneerbiedig, tussen de soep en de 
patatten', maar juist voor de desserttafel 
kreeg Patrik Vankrunkelsven de gelegen
heid om het eerste (gesmaakte) toetje aan 
te bieden 

Na een dankwoord en zijn gelukwensen 
evalueerde hij de voorbije voorzittersver
kiezingen Voor het eerst luchtte hij hier 
over in zijn eigen arrondissement zijn 
hart Wat vooral opviel was de serene toon 
waarop Patnk dit verwoordde Nazijnont 
leding van de stand van politieke zaken 

had hij het even over de noodzaak om nu 
zijn taak wat te herdenken, maar dit zou 
alleen gebeuren met de belofte voluit ach
ter de Volksume te bhjven staan Net zoals 
de arrondissementele voorzitter bena 
drukte hij het belang van een degelijke 
voorbereiding van de verkiezingen van 8 
oktober aanstaande 

Gelukkig bestond er die avond nog wat 
anders dan pobtiek en werd het feest een 
feest (jf) 

J 
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Het is nu 

of nooit meer! 

Wat wervers kunnen! 
Ook in deze voorbije week wijzigde de stand matig Toch 
blijven enkele uitschieters hoge ogen gooien Ondertussen 
vernamen we ook dat enkele afdelmgsbesturen samenkwamen 
om hun deel van de werfcampagne te doen Zo bracht de 
VU-afdehng Mechelen meteen 2 nieuwe abonnementen aan 
Mogen WIJ volgende week meer meuws verwachten vanuit 
dorp en stad' 

WERVERSGROEP 
1 Jan Caudron, Erpe-Mere 

2 Geert Bourgeois, Izegem 

3 Fneda Brepoels Hasselt 

4 Walter Luyten, Berlaar 

5 Geert Dessein, Ledegem 

6 Jan Loones, Oostduinkerke 

Hugo De Mol, Lebbeke 

Carol Vandoome, Veume 

7 Hara Hertogs, Turnhout 

Harold Van de Perre, Dendermonde 

Vincent Van Quickenbome, Kortnjk 

Jos Lauwers, Steenokkerzeel 

Juul Denayer, Buizingen 

8 Walter Soethoudt, Antwerpen 

78 

42 
21 

20 

18 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 
4 

Totaal 

(Afgesloten op maandag 31 januari) 

260 (-1-23) 
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Laurens Appeltans: 
vu zet verjonging door! 

Laurens 
Appeltans: 
„De eerste 

grote uitda
ging ligt In 

oktober 20001" 

• iC&Si^ 

Op de nieuwjaarsreceptie maandag jl. gaf 
de herverkozen algemeen secretaris 
Laurens Appeltans volgende beschouwin
gen aan de pers. 

„Bijna zestienduizend leden - een getal 
dat nog altijd het aantal van het Blok en 
zeker dat van Agalev duidelijk overtreft -
hebben voor de eerste keer rechtstreeks 
kunnen kiezen voor de kandidaten alge
mene voorzitter. 60% heeft die kans 
benut. De hoogste vertegenwoordiging 
ooit van alle Vlaamse partijen en daar zijn 
we fier op. 

Die leden hebben tijdens de voorbije 
maanden ruim 2.000 bestuursleden aan
geduid in meer dan 200 afdelingen. Uit 
deze bestuursleden werden kandidaten 

gevraagd voor de 12 arrondissementele 
kieskringen. 275 bestuursleden werden 
voor dit niveau gekozen en tegelijkertijd 
werden de vertegenwoordigers voor de 
partijraad aangeduid. In dit hoogste par
tijorgaan - 144 mannen en 48 vrouwen 
sterk, waarvan 52 jonger dan 35 jaar -
zetelen de verkozenen van de arrondisse
menten, de parlementsleden en bestendig 
afgevaardigden, de leden van het partijbe
stuur, de huidige en gewezen voorzitters, 
de provinciale afgevaardigden, de 
Volksuniejongeren en maximum 20 
gecoöpteerden. 

De partij heeft vorige zaterdag waarschijn
lijk het meest jonge partijbestuur gekozen 
haar 45-jarige geschiedenis. Gemiddelde 
leeftijd: 40 jaar. Van de 21 gekozen stem
gerechtigde leden zijn er 9 jonger dan 35 
jaar. Zelf behoor ik bij de selecte minder
heid van de vier 55plussers. Wij rekenen 
op al dat jong geweld om in de toekomst 
ook nog de vrouwelijke vertegenwoordi
ging te verhogen en dan pas kunnen we 

een werkgroep ter bescherming van de 
senioren in leven roepen. 
Deze vernieuwde en verjongde ploeg 
heeft de taak onder leiding van de nieuwe 

voorzitter Geert Bourgeois en de alge

meen secretaris de VU gestalte te geven in 

het politieke landschap van de jaren 2000, 

2001 en 2002". 

Rouw in Asse 
Zaterdag jl. werd onder grote en liefde
volle belangstelling Magda Heylens begra
ven, de overledene was de echtgenote van 
onze medestander Etienne Keymolen en 
moeder van Reinout, Harlinde en Haas. 
Magda werd op 4 juni 1946 te Asse gebo
ren en overleed na vijftien maanden ziek
te te Vlezenbeek op 26 januari 2000. 
De tekst op haar herinneringsprentje ver
woordt bijzonder juist wat deze vrouw 
voor man, kinderen en gemeenschap 
heeft betekend;,Een pracht van een moe
der, een vrolijke, begripvolle, warme 
vrouw die genoot van de kleine dingen 
van elke dag, de tijd die ze met het gezin 
beleefde, de onderlinge plagerijen. 

muziek, zingen en 
dansen. Ze hield 
van mensen en 
vele mensen hiel
den van haar." 
Magda Heylens 
was lid van het 
zangkoor 'De 
Stemband' en van 
volksdansgroep 
'Mallepietje'. Twee 
symbolen op het 

prentje afgedrukt, typeren haar te korte 
leven: AW-WK en een gitaar. 
Onze redactie deeft mee in rouw die 
Etienne, kinderen en familie zo diep treft. 

Ze hielö van mensen 
en vele mensen 

hielden van haar... 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 5 feb. AALST: Nieuwjaars

receptie, gevolgd door Kaas- en Wijnavond 
van vu-Aalst. Gastspreker: Geert 
Bourgeois. Vanaf 19u. In Sociaal Centrum 
Immerzeeldreef (Rerum Novarumstraat) te 
Aalst. Deelname buffet: 250 fr; p.p. info: 
Danny Denayer (053/77.79.87), Antolne 
Van der Heyden (053/70.21.49) of Emi 
Feusels (053/70.34.66). 

za. 5 feb. LEDE: 
Pannenkoekenavond met als gastspreker 
VU-voorzltter Geert Bourgeois. Om 20u. In 
zaal Hofsmeer te Lede-lmpe. Deelname: 
I50fr. Org.: vu-Lede. 

IgZa. 12 feb. MELLE: VU-
Valentljntjesbal In zaal Agora, Melle-
Centrum. Inkom 150 fr, wk. 100 fr. Org.: 
VU-Melle. 

Dl. 15 feb. OUTER: Shownamiddag 
met gezelschap Triool' om 14u.30 in 
Buurthuis 'De Pallieter', Smid Lambrecht-
straat 100. Inkom: 150 fr. (-H3-pas, wk: 100 
fr.) Org.: WVG-NInove. 

Za. 19 feb. LAARNE: Jaarlijkse ver
gadering voor leden en sympathisanten 
met als gastspreker Vlaams parlementslid 
Dirk De Cock over 'Onderwijs'. Om 19u. in 
café De Zwaluw, Lepelstraat 22. 
Aansluitend 'tripartitefestijn'. Hiervoor wel 
op voorhand Inschrijven bij: Frank Van 
Imschoot, voorzitter (09/369.50.45). Org.: 
VU Laame-Kalken. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 3 feb. IZECEM: Minderheden 

en Internationaal Recht. Door prof. Erie 
Suy. Om 20u. in de bar van de Stedelijke 
Academie voor Muziek en Woord, 
Kruisstraat 15. Toegangsprijs: 80 fr., abo's 
gratis. Org.: VSVK. 

Zo. 6 feb. IZECEM: Wandeling in 
Kachtem, om 14u., o.l.v. Wllfried Lagae en 
Fheda Lagae-Coene. Org;: Wandelclub 
Vlaams Huls. 

Ma. 7 feb. ROESELARE: Film en 
voordracht door w. Lachat over 'Indonesië, 
een archipel met veel gezichten' en 
'Jemen, een groen woestijnland'. Om 
14U.30 m PC, Kattenstraat 29. Org.: WVG-
Roeselare l.s.m. het VCLD. 

Dl. 8 feb. IZECEM: Tweede fiets
tocht, start om 14u. aan het beeld 'Het 
Paar', Korenmarkt. Org.: VWG-fietsclub. 

Dl. 8 feb. IZECEM: TWeede les 
(Chopin) door Michel Dutrleue In de cursus 
'Het concerto in de I9de eeuw'. Om 20u. in 
de Plantijnzaal van de Stadsbibliotheek. 
Inschrijven en Info: Josée Bogaert 
(051/30.10.39). Org.: VSVK. 

Dl. 8 feb. IZECEM: Astrologie, door 
Nandl Vermeulen. Om 20u. in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Org.: FW-
Izegem. 

Do. 10 feb. IZECEM: 
Cespreksavond met Europarlementslid 
Bart Staes over 'Vleesfraude in Europa -
Hormonendossier'. Om 20u. In de 
Plantijnzaal van de Izegemse 
Stadsbibliotheek (Ingang Wolvenstraat). 
Ingang 50 fr Org.; Dosfelkring Izegem. 
Info; Bart Rommel (051/30.80.03) of Kurt 
Hlmpe (051/31.54.79). 

Dl. 15 feb. IZECEM: Carmen Deslee 
(mezzosopraan) zingt operette en andere 
liederen. Om 14u.30 In zaal Ter Maerel, 
Abelestraat 36. Toegang: 100 fr (80 fr 
+3Pas). Org.; WVG-lzegem ism 
Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk min. 
VI. Gemeenschap. 

Dl. 15 feb. IZECEM: Derde les (J. 
Brahms) door Michel Dutrleue In de cursus 
'Het concerto in de 19de eeuw'. Om 20u. m 
de Plantijnzaal van de Stadsbibliotheek. 
Inschrijven en info; Josée Bogaert 
(051/30.10.39). Org.; VSVK. 

Dl. 22 feb. IZECEM: Derde fiets
tocht, start I4u. aan het beeld 'Het Paar', 
Korenmarkt. Org.; VWG-fietsclub. 

VLAAMS'BRABANT 
Vr. 4 feb. DILBEEK; 

Nieuwjaarsbijeenkomst VU-Groot-DlIbeek. 
Om 20u. In de bovenzaal van Verloren 
Hofke, Kaudenaardewljk (dicht bij arr 
secretariaat). Gastspreker; Mare Platel. 

za. 5 feb. WINKSELE: VU-6al 2000. 
Vanaf 20u.30 In Warotzaal te Winksele. 
Orkest Mlnten. Inkom 120 fr, wk. 100 fr 
Org. VU&ID-Wlnksele. 

Zo. 13 feb. ROOSDAAL: 27ste 
Eetfestijn met 'Speciaal Valentljnsmenu'. 
Van 11.30 tot 2lu. in het Belleheide-cen-
trum, O. De Vldtslaan. Org.; VU-Roosdaal. 

; Ma. 14 feb. ROOSDAAL: 27ste 
Eetfestijn met 'Speciaal Valentljnsmenu'. 
Van 18 tot 21 u. in het Belleheide-centrum, 
O. De Vldtslaan. Org.; vu-Roosdaal. 

vr. 25 feb. LENNIK: 30ste Mosseif-
estijn van VU-Lennik op 25, 26 27 en 28/2. 
Met Jumbo-mosselen, varkensgebraad, 
speciale schotel, enz. in het Gemeentelijk 
Sport- & Ontmoetingscentrum Jo Baetens, 
Algoetstraat. 25 en 26/2 van 18 tot 22u., 
27 en 28/2 van 12tot22u. 

LIMBURG 
WO. 9 feb. HASSELT: Gelelde wan

delvoordracht in het Provinciehuis van 
Hasselt. Samenkomst om 19u.15 aan de 
-publlekstoegang. Met vldeo-voorstelllng, 
rondleiding In het Provinciehuis, toelich
ting over provincieraad en bestendige 
deputatie. Org.; FW-Llmburg. Info; FW-
natlonaal, 09/223.38.83. 

Za. 12 feb. HOESELT: VU-leden-
feest met kaascchotel (250 fr), zuurkool 
met vlees (250 fn). pizza (150 fr). Vanaf 
19u. In CC Ter Kommen, Europalaan 23 te 
Hoeselt. Org.: verNIEUWing Hoeselt. 

ANTWERPEN 
WO. 9 feb. TURNHOUT: Zuster M. 

Joannes van Dyck over 'De vrouw én de 
Kerk - een visie naar XXIe eeuw'. Om 20u. 
in de Warande, Keldercafé. Toegang gratis. 
Org.: Vlaamse Kring Turnhout, info: Kiara 
Hertogs, 014/72.45.79. 

Za. 12 feb. BORCERHOUT: Gezellige 
winteravond met worstenbrood en appel
bollen. Om 19U.30 in Zaal De Vesper de 
Boelaerlei 9 te Borgerhout. Gastspreker: 
Geert Bourgeois. Deelname; 250 frp.p. 
Inschrijven vóór 4/2, Martha De Coninck, 
03/322.08.06. 

Za. 12 feb. EDECEM: Jaarlijkse 
famlllequlz van FW-Edegem. in de kleine 
zaal van het Elzenhof, Elsdonk. Groepen 
van max. 7 personen. Inschrijven vóór 7/2 
bij FW-Edegem. 

zo. 13 feb. EDECEM: Maandelijkse 
wandeling van FW-Edegem. Vertrek om 
13U.30 op het kerkplein van Elsdonk. 

Dl. 15 feb. EDECEM: Een avond 
met Staf Nimmegeers, de pastoor van de 
Flnlsterraekerk in Brussel als pionier voor 
een nieuw kerkbeeld'. Om 20u. In zaal De 
Schrans, Molenveldlaan te Edegem. inkom: 
leden 150 fr, niet-leden 200 fr Org.: 
Culturele Kring Edegem. 

za. 19 feb. BERLAAR: VU-eetfes-
tijn. Vanaf 19u. In zaal Rubens, Dorpsstraat 
4. Deelname; 900 fr Inschrijven en info: 
Walter Luyten (03/482.11.93 en André 
Bellens, 03/482.31.31.. Org.: VU-Berlaar 

Ma. 21 feb. KALMTHOUT: Het jaar 
2000 astrologisch bekeken. Frans 
Vandermeiren geeft uitleg. Om 20u.15 in 
zaal Monida. Org.: FW-Kalmthout. 

3 februari 2000 

• • • i f a 



O nze renners hebben het veldrijden waarschijnlijk 

nooit nadrukkelijker gedomineerd dan in deze 

dagen. Wij hebben de beste en de meeste cydocrossers. Bij 

de eliterenners en bij de jeugd. Hun meesterschap is 

onomstreden. In St.-Michielsgestel, waar het 

wereldkampioenschap werd georganiseerd, verliep alle 

aanvankelijk volgens het boekje. Maar.. 

De Duitse Hanka Kupfernagel is met 
groot overwicht kampioen geworden bij 
de dames maar daar Jiceic niemand van 
op. Zij speelt met haar concurrentes hoe, 
waar en wanneer zij dat wil. Zij is negen 
jaar jonger dan haar grootste rivale, de 
Engelse Louise Robinson, die zich met 
gelaten toewijding bij de gang van zaken 
neerlegt. Onze dames komen voorlopig 
niet in het stuk voor. Zij waren niet goed 
genoeg voor één plaats in de top twintig 
maar insiders stellen dat zij bouwen aan 
het wereldkampioenschap 2002 dat in 
Zolder zal doorgaan. 

BIKKELEN 

Bij de mannen liggen de krachtsverhou
dingen natuurlijk anders. BartAernouts is 
's werelds beste junior. Al een gans sei
zoen lang trouwens en ook op het wereld
kampioenschap. Kenners voorspellen de 
Kempenaar een grote toekomst. Hij is 
intelligent, ernstig en ambitieus. Hij laat 
niets aan het toeval over. Hij heeft zijn car
rière gepland en zit voorlopig helemaal 
op koers. Aernouts schijnt geroepen om 
ooit een grote traditie voort te zetten. 
Bij de beloften of -23jarigen maken onze 
landgenoten het pas echt bont. Op het 
wereldkampioenschap installeerden zij 
een terreurregime. Een, twee en drie. 
Bart Wellens, Tom Vanoppen en Davy 

Commeyne. Ook Sven Vanthourenhout, 

de jongste van allemaal (19), eindigde 
dicht. Een triomf en een eresaluut aan het 
adres van bondscoach Eric De Vlaeminck, 

de geestelijke vader van de succesrijke 
generatie van vandaag en morgen. Al moet 
de regenboogtrui van Bart Wellens 'juist' 
worden ingeschat. Bart is eigenlijk een 
prof. Geestelijk, fysiek en... financieel. Hij 
zou zijn kans gehad hebben in de titel
strijd van de eliterenners. Bart heeft 
macht en lef op overschot. Eigenlijk vraagt 
men zich af waarom hij nog een jaar lan
ger zijn tijd heeft verloren bij de beloften. 
Hij had mogelijk al een stuk verder kun
nen staan. Volgend seizoen wordt het alle
maal anders Dan wordt het bikkelen met 
de grote jongens. Week in week uft. De 
wereldbeker wacht. Over twaalf maanden 
zullen we meer weten. 
Vandaag weten we dat Sven Nys, wellicht 
de meest begenadigde en technisch 
sterkst onderlegde veldrijder van het 
moment, geen geboren kampioen is. 
Anders zou hij het wereldkampioenschap 
niet zo naïef en demonstratief uit handen 
gegeven hebben aan zijn ploegmaat 
Groenendaal die wel heel hard in zijn 
vuist moet hebben gelachen toen hij in 
eigen dorp en eigen tuin zegevierend over 
de streep reed. Het verloop van de regen
boogkoers voor eliterenners was halluci-
nant. Op papier konden onze renners niet 

geklopt worden. Zij hadden een seizoen 
lang alles gewonnen. Nys zou de kroon op 
het werk zetten. Na de wereldbeker en het 
Belgisch kampioenschap zou normaliter 
het wereldkampioenschap volgen. Tenzij 
hij zijn landgenoot Mario De Clercq niet 
zou kunnen kwijt spelen en in de spurt 
kopje onder zou gaan. Dat scenario was 
ondenkbaar. 

POTSIERLIJK 

Er bestond evenwel nog een andere 
mogelijkheid waarover vooraf iedereen 
sprak maar waarin iemand echt durfde of 

in de knoop geraakte met het ploeg-, het 
eigen- en het nationaal belang. Kan zijn. 
Maar het blijft potsieriijk. Nys heeft zijn 
reputatie geschonden. Helemaal goed 
maken kan hij dat nooit meer. Bovendien 
misrekent hij zich. Op het einde van de rit, 
van een carrière, worden kampioenen 
gewogen op hun erelijst. Daarop tikken 
wereldtitels het zwaarst aan. Veel zwaar
der dan overwinningen in de Superpresti
ge en zwaarder ook dan successen in de 

Geen kroon 
op het werk 

wilde geloven. Nys zou zijn kansen vrijwil
lig opofferen voor zijn ploegmaat 
Groenendaal (Rabobank) en de ganse 
Belgische ploeg in zijn val meesleuren... 
Het klonk irreëel omdat geboren kam
pioenen geen wereldkampioenschap uit 
handen geven. Voor geen geld ter wereld. 
Nys heeft dat dus toch gedaan. Op een 
beschamende wijze. Het heette dat Sven 

wereldbeker. Eric De Vlaeminck is van
daag nog altijd de grootste omdat hij 
zeven keer de strijd om de regenboogtrui 
won. Roland Liboton benadert hem het 
dichtst omdat hij vier keer wereldkam
pioen bij de profs werd. Nys is al twee jaar 
's werelds beste mar hij werd nog geen 
wereldkampioen. Het is weinig waar
schijnlijk dat hij zijn twee grote voorgan

gers nog zal kunnen achterhalen. Hij liet 
al teveel kansen liggen en de concurrentie 
wordt in de komende jaren zwaarder 
Sven heeft zich laten rollen als een dilet
tant. Door Hollanders die er een Bel
genmop bij hebben. 

GEEN SCRUPULES 

Laurent De Backer, de bondsvoorzitter, 
had voor eenmaal gelijk toen hij achteraf 
stelde dat renners zich loyaal moeten 
opstellen tegenover hun eigen nationale 
ploeg in een wereldkampioenschap. 
Kunnen zij dat om welke reden ook niet, 
dan moeten zij zo eerlijk zijn de selectie te 
weigeren. Nys zal in de komende seizoe
nen mogelijk de beste onder de veldrij
ders blijven. Mogelijk. Maar hij zal onder
vinden dat niets nog hetzelfde is na St.-
Michielsgestel. Nys, de modelcoureur, 
heeft zijn onschuld verloren. Hij zou het 
zich nog eens heel hard kunnen beklagen. 
Bovendien heeft hij de sport schade toe
gebracht. Blijkbaar wil men vandaag zon
der scrupules de hoogste eer inruilen 
voor geld. De betalende toeschouwer, die 
het veldrijden mee overeind houdt, heeft 
het daar moeilijk mee. 

Olympos 

Modelcoureur 

Sven Nys heeft 

zUn onschuld 

verloren. 
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Mensen en feiten 
Lorenzo Staelens is de nieuwste Gouden 
Schoen. De late triomf is de West-Vlaming 
van harte gegund. Zijn carrière mag er zijn. 
White Star Lauwe, KV Kortrijl<, Club Brugge, 
Anderlecht, de nationale ploeg. En nu op zijn 
vijfendertigste de erkenning als 's lands 
beste. Het is natuurlijk de vraag of Staelens 
die Schoen heeft gekregen omdat hij de 
beste of omdat hij... de verdienstelijkste is? 
Want laten we wel wezen: Staelens is zeker 
geen toptalent. Hij is een zeer gedegen ver
dediger, een modelprof die altijd het onder
ste uit zijn mogelijkheden haalt. Hij is niet 
iemand die het verschil maakt, hij voorkomt 
het verschil... en dat is natuurlijk niet het
zelfde. Rik Coppens heeft ooit gezegd dat 
Gouden Schoenen eigenlijk alleen maar aan
vallers zouden mogen worden gegeven. Daar 
valt wat voor te zeggen. Een werker als 
Staelens mag niet van creativiteit worden 
verdacht. Niemand verwacht dat van hem. 
Dat past niet in de beeldvorming. Staelens 
sloopt. Wedstrijd in, wedstrijd uit. Met 
dezelfde toewijding en ijver, met dezelfde 
efficiëntie. 

Het is kenschetsend dat de man moest 
wachten tot zijn vijfendertigste, tot hij in de 

staelens eindelijk 'n 
Couöen Schoen 

hoofdstad speelde om 
de ultieme onderschei
ding te ontvangen. Hij 
ging zijn ploegmaat 
Jan Koller vooraf die 
een jaar lang doelpun
ten maakte. Niet na 
oogstrelende bewegin
gen of vindingrijke 
acties. Neen, na hard 
gezwoeg, na offensief 

la.beur waar voetbaiestheten verschrikt de 
ogen voor sluiten... 

De Gouden Schoen 1999 heeft andermaal 
duidelijk gemaakt dat ons voetbal niet in 
weelde baadt. Al heet het dat beterschap op 
komst is. De jongeren melden zich. Cavens 
was een halfjaar de beste indien we de tus
senstand van de Gouden Schoen mogen 
geloven. Hij bezit nog ruim groeipotentieel 
en hij zou niet de enige zijn. 
Inmiddels is Micliaei Goossens teruggekeerd 
uit Duitsland. Een illusie armer en vele mar
ken rijker. Goossens, die tot voor enkele jaren 
werd aanzien voor 's lands grootste belofte, 
ligt vandaag aan de basis van de spectaculai
re wederopstanding van Standard. Dat mag 

eigenlijk niemand verwonderen. Goossens 
was altijd pure klasse. Hij was van jongsaf 
voorbestemd om het verschil te maken, niet 
om het te voorkomen. 
Wie dat ook altijd heeft gekund wanneer hij 
er met zijn verstand en zijn goesting bij was? 
l\/larc Degryse natuurlijk. Hij mag er dan al 
vierendertig zijn, hij was voor ons de beste 
voetballer van de tweede jaarhelft. Grvsetje 
gaf het nieuwe Beerschot een gezicht. Zijn 
terugkeer naar de top heeft velen verbaasd. 
Ten onrechte. Degryse was altijd zuiver 
talent. Fysiek was hij kwetsbaar, dat zeker. 
Maar tijdens zijn buitenlandse avonturen in 
Nederland en Engeland verbruikte hij weinig 
energie. Hij herstelde er van kwetsuren of hij 
zat op de bank. 

Bovendien mag hij zich vandaag uitleven in 
een vrije rol. Hij hoeft niet diep terug te 
plooien. Hij mag blijven hangen waar hij wil. 
Hij snakt niet naar adem wanneer hij de bal 
krijgt toegespeeld. Dan begint het voor hem 
pas. Bovendien is Cr/setje wijs en sluw. Hij is 
in zijn huidige gedaante een attractie op de 
velden. Een aantal van zijn generatiegenoten 
moet met veel minder tevreden zijn. Daar 
kan Sdfo van getuigen. Al zal die de oorza
ken van zijn falen gegarandeerd bij anderen 
leggen. 

(Olympos) 
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T ussen de vele vragen die het leven van Karel V 

omringen hoort deze: welke talen sprak de 

keizer? Tenslotte heerste hij over een wereldrijk dat 

samengesteld was uit vele landen en streken die uit 

verschillende culturen waren gegroeid. De Gentse historicus 

dr Luc De Grauwe boog zich over de vraag en geeft een 

antwoord. 

• CULTUUR ^ 

f? 

Van keizer Karel werd gezegd, dat hi) 
„voor het gebed het Spaans gebruikte, m 
het gesprek met vorsten Italiaans, bi) vrou
wen het Frans, ten overstaan van soldaten 
het Duits" Van deze vroege legendarisch-
anekdotische uitspraak uit de 17de eeuw 
bestaan tot m de 19de eeuw verschillende 
vananten Een ervan zegt dat Karel enkel 
Duits tegen de paarden sprak Volgens de 
Gentse historicus en voormalige stadsar
chivaris/o/)fln Decavele kende hi) ook wat 
Lati)n en een mondvol Vlaams Men 
schnjft hem zelfs het gezegde toe „Zoveel 
talen men kent, zoveel keren is men 
mens" Wat is er van aan' 

VELE VARIANTEN 

Van zijn kennis van de Romaanse talen 
kunnen we zeker zijn Frans was de taal 
waarin Karel werd opgevoed, die hij 
gebruikte in zijn briefwisseling met zijn 
familie en met hoge ambtenaren, waann 
hij zijn memoires schreef Spaans 
(Castiliaans) was de taal van het komnknjk 
waarover hij sedert 1516 heerste, waar hij 
bij voorkeur verbleef en m 1558 ook 
gestorven is Ook Italiaans en een beetje 
Latijn waren hem niet onbekend Maar 
hoe zat het met zijn kennis van de 
Germaanse talen' 

Duits (beter Hoogduits, de taal van het 
huidige Duitsland en Oostennjk) schijnt 
hij niet of nauwelijks te hebben gekend 
Karel mag dan al in 1519 keizer van het 
Heilig Roomse Rijk, dat (onder meer) de 
twee bovenvermelde landen omvatte. 

geworden zijn, hij liet er zich vertegen
woordigen door zijn broer Ferdinand, die 
hem trouwens later in die hoedanigheid 
ook opvolgde Blijft dus over dat hij 
Nederlands moet gekend hebben dit is 
trouwens niet enkel zeer verwant met het 
Duits (in de Middeleeuwen en in de 
Renaissance ovengens nog veel sterker 
dan nu), maar wat meer is de beide huidi
ge cultuurtalen werden toen nauwelijks 
als twee verschillende entiteiten opgevat 

Vlaanderen, in Zeeland en het zuidwesten 
van het hertogdom Brabant zei men 
diets(ch)', in de andere delen van de Lage 
Landen 'duuts(ch)' (later 'duyts(ch)'), in 
Noord-Duitsland dudesch', in Midden- en 
Zuid-Duitsland 'dutesch', thans 'Deutsch' 
Het IS een oude benaming die reeds terug
gaat op de Karolingische tijd (8ste, 9de 
eeuw) en gewoon 'taal van het volk' bete-

Zei Karel min huus 
of main hols? 

Eigenlijk bestonden ze nog niet echt als 
eenheidstalen, want het enige wat gespro
ken (en ook geschreven) werd was een 
schier eindeloze reeks van langzaam in 
mekaar overvloeiende dialecten en regio
nale talen, van de Noord- en Oostzee in 
het noordwesten en noorden tot de Alpen 
en de Hongaarse grens m het zuiden en 
zuidoosten De huidige scherpe taalgrens 
tussen Nederland/Belgie enerzijds en 
Duitsland anderzijds, die thans met toeval
lig met de rijksgrenzen samenvalt, was 
onbestaande 

MAAR... 

De naam voor al die Germaanse dialecten 

was trouwens overal dezelfde, zij het met 

een wisselende klinker in het graafschap 

Bach is geen oude pruik 
Hoe breng je de zogenaamd saaie Bach aan een 
gemengd publiek dat overwegend uit kinderen 
bestaaf Dat doet acteur en duizendpoot Warre 
Borgmans op een ludieke schijnbaar stuntelige 
gevoelige of intimistische wijze Hij vertelt en 
springt rond toont op een kaart van Europa de 
stad Leipzig waar de cantor bijzonder actief was en 
houdt een quiz (het orkest Is er immers nog met) 
zet een zotskap op of een carnavalpruik (we zijn in 
Aalst), vervloekt zijn GSM die voortdurend naar 
Bach en de naar hem benoemde bloesems vraagt 
brengt al biddend Cezelle en durft het zelfs aan 
een fragment uit één van Bachs beroemde canta
tes Schlummert ein, betrubte Augen te zingen 
balanceert soms op de rand van de parodie maar 
blijft de gulden middenweg bewandelen Zo komt 
het jeugdig publiek te weten waarom Bach zo 
gewoon, ernstig en toch muzikaal was, hoe hij in 
zijn tijd reisde om Boxtehude op het orgel te 
horen improviseren, en hoe zijn koppigheid hem 
ertoe bracht eerder ontslag te geven dan te bui
gen voor koning of kerkvorst waardoor hij zowat 
In heel de streek van Thunngen werkzaam is 
geweest Van Armstadt tot Brandenburg Van 
Cothen tot Leipzig 

Borgmans is aangever 'Pnma La Musica' speelt 
daar onder leiding van Dirk Vermeulen handig op 
in en brengt een staalkaart van Bachs instrumen
tale muziek Van de sfeervolle stukjes op clave-
cimbel uit het Notenbuchlein für Anna Magdalena 
Bach zijn tweede vrouw over een vioolsonate 
met beruchte dubbelgrepen de geestige badine-
rie uit de tweede suite het thema uit de 
Goldbergvariaties, bestemd om de heer deze hui
zes de slaap te doen vatten tot de ontroerende 
zang van de cello op het laconieke bencht bij de 
thuiskomst van de meester dat zyn vrouw dood is 
De stilte tijdens de happening en het applaus dat 
erop volgde bewijzen hoe toegankelijk Bach is 
ook voor jonge mensen Een aanrader dus 

Wouter De Bruyne 

Warre Borgmans en Prima La Musica zijn nog 
te zien en te horen In de Romaanse Poort van 
Leuven op zondag 6/2, In het CC Casino van 
Houthalen op zaterdag 12/2, In de Adelberg te 
Lommei op zondag 15/2, In het Kruispunt te 
DIksmulde op donderdag 17/2, In Ter Rivieren In 
Deurne op zondag 20/2, In de Warande van 
Turnhout op zaterdag 26/2, In het CC 
Scharpoord van Knokke-Helst op zondag 27/2 

kent Dit in tegenstelling tot hel Latijn van 
de geleerden en tot de aangrenzende 
Romaanse talen (vooral Frans en Italiaans) 
Het IS precies keizer Karel geweest, die in 
1548 de Lage Landen binnen het Heilig 
Roomse Rijk een apart en ondeelbaar sta
tuut heeft gegeven (definitieve oprichting 
van de 'Bourgondische Kreits' of gewes-
tengroep, de zogezegde XVII Provinciën) 
We weten waartoe dit geleid heeft onder 
zijn zoon Ptltps II hebben de noordelijke, 
protestants geworden provinciën zich 
afgescheiden, en honderd jaar later, in 
1648, waren ze volledig onafhankelijk Dit 
leidde meteen ook tot de (langzame, maar 
zekere) ontwikkeling van een eigen natio
nale taal, vooral op basis van het Hollands 
van de hogere kringen, maar met veel 
invloed van de talnjke uitgeweken Oost
en West-Vlaamse en Brabants-Antwerpse 
geloofsvluchtelingen Die taal werd aan-
vankehjk nog 'Nederlandsch Duytsch' (= 
de volkstaal van de Lage Landen) 
genoemd, later gewoon 'Nederlands' 
Maar dit is een evolutie van na Karels 
dood Die had het nog met nodig, een 
aparte 'Hoogduitse' vanant te leren daar -
zoals gezegd - de taal tussen de zeeën en 
de Alpen als één en dezelfde, zij het in vele 
vananten, werd aangevoeld 

...CEEN CENTS 

Wat hij tenslotte in zijn jeugd in de 
Nederlanden had geleerd, was ongetwij
feld geen Gents, al was hij er geboren op 
24 februan 1500 In mei van datzelfde jaar 
woonde hij immers al op de residentie van 
zijn ouders op de Koudenberg in Brussel, 
vervolgens vanaf november 1501 - na het 
(eerste) vertrek van zijn vader Ftltps de 

Schone naar Spanje - aan het hof van zijn 
overgrootmoeder, Margaretha van York, 

het Keizershof aan de noordzijde van de 
Keizerstraat te Mechelen Van november 
1503 (overlijden van deze hertogin) tot 
maart 1507 (aanstelling van Karels tante 
Margaretha van Oostennjk tot landvoog-

Ke\zer Karel was een in het Vlaamse Cent 
geboren verfranste op en-top Spaanse 

Brabander 

des) was hij een paar jaartjes op de 
Leuvense Keizersberg, om vervolgens 
opnieuw in Mechelen te worden opge
voed Daar heeft hij de bouw meegemaakt 
van het gloednieuwe renaissancepaleis van 
zijn tante aan de zuidzijde van diezelfde 
Keizerstraat Alles speelde zich dus af in de 
Brabantse steden Brussel, Leuven en voor
al in Mechelen Deze stad was wel de 
hoofdplaats van een zelfstandige heerlijk
heid, maar lag als enclave midden in het 
uitgestrekte hertogdom, waartoe ook de 
huidige provincie Antwerpen behoorde 

WEL BRABANTS 

In die steden kan hij telkens maar één taal 
hebben geleerd het Brabants, dat in die 
penode - de Renaissance - als de meest 
prestigieuze vanant in de hele Neder
landen werd beschouwd, belangnjker dan 
het eigenlijke Vlaams van het oude graaf
schap (de huidige twee provincies) en dan 
het kort na Karels dood opbloeiende 
Hollands Er zijn trouwens vele getuigems-
sen van tijdgenoten daarover Lange tijd 
nog was in het Noorden het Brabants van 
de emigranten een geduchte concurrent 
voor dat Hollands vele auteurs en taal
kundigen van die tijd heten zich uit over 
die rivaliteit En bovendien hebben we ook 
over Karels opvoeding een getuigenis de 
eerste 'gouverneur' van de nog jonge 
prins, Karel van Croy (vader van Willem, 

die hem in 1509 in die taak opvolgde), 
schreef aan 's prinsen grootvader 
Maximüiaan van Oostennjk ,,Volgens uw 
wens zal ik erop toezien, dat hij het 
Brabants leert, zodra zijn tong er zich zal 
op instellen en hij het kan lezen" 
Maximiliaan zal het graag gehoord heb
ben, want hijzelf was na zijn slechte erva-
nngen met de opstandige Vlaamse steden 
- de Bruggelingen hadden hem gewoon
weg een tijdlang gevangengezet - de 
Brabantse beginnen te bevoordelen Zo zal 
Karel waarschijnlijk reeds met de nieuwe 
modieuze Brabantse tweeklanken 'mijn 
huis' {mam hots) hebben gezegd en niet 
meer op de oude manier 'min huus', zoals 
men toen nog ook in het Oost-Vlaamse 
Gent zei en thans nog steeds in West-
Vlaanderen 

Kortom Karel was een in het Vlaamse 
Gent geboren, verfranste op-en-top 
'Spaanse Brabander' 

Dr. Luc De Grauwe 

(De auteur is hoogleraar Duitse Taalkunde 

aan de Universiteit van Gent) 
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WERELDWIJD 
Met 'Ingrediënten uit de hele wereld' brengt Frangois Fortin een 

kookhandboek op de markt waar elke hobbykok naar hartelust 

van zal genieten. Een kanjer van een boek, liefst 684 bladzijden 

op groot formaat, waarin meer dan 1000 levensmiddelen be

schreven staan. Elk ingredient is natuurgetrouw afgebeeld, zodat 

men het onmiddellijk kan herkennen. Naast de productbeschrij

vingen krijg je ook de Latijnse benaming, de kenmerkende eigen

schappen, tips voor inkoop, bereidingen, bewaren, voedings

waarde en toepassingsmogelijkheden. De auteur bedenkt de 

weetgierige kookfanaat zelfs met een honderdtal recepten die 

duidelijk stap voor stap beschreven zijn. Naast de ingrediënten 

vindt men ook een lijst van keukentermen terug, een trefwoor-

UITGEKOOKT! 

denregister en een receptenregister. 

Deze uitgave biedt een schat aan informatie voor iedereen die 

geïnteresseerd is in inheemse en exotische producten die op onze 

wereldmarkt verkrijgbaar zijn. 

c» Ingrediënten uit de hele wereld. Frangois Portin. Uitg. 

Tirion, BaamlAalst, 1999, 684 bh., 2.500 fr. 

IJS-WIJZER 
HansD'Heer wist ons te bekoren met 'Ijs Koude Kunstjes'. De au

teur leert ons alles over ijs. Over de geschiedenis van het ijs-

maken, de ijsmachine en de ingrediënten. Daarna komen alle 

soorten ijs - en het zijn er veel! - die je maar kan bedenken. Van 

vanille-ijs tot vruchtenijs, over noten-, kruiden- en chocolade-ijs 

naar alcoholijs. Om zo bij de sorbets en het soft-ijs te belanden. 

Ook de milkshakes en granites (vruchtenijs met suiker) worden 

niet vergeten. 

Het vierde deel van het boek bevat de ijscreaties. Prachtige stuk

ken samengesteld uit ijs en biscuits, een lust voor het oog en een 

streling voor de tong. En alsof dit nog niet genoeg is, krijgen we 

artistieke coupes voorgeschoteld, die zowel voor de professionele 

kok als voor de huisvrouw een heerlijke bron van inspiratie zijn. 

De foto's zijn van Bart van Sichem. 

^ Ijs, Koude Kunstjes. Hans D'Heer. Uitg. Lannoo, Tielt, 

1999. 144 blz. 995 fr 

• CULTUUR • 

Veel lawaai 
om stilte 

Sherryl Jordan is van Nieuw-Zeeland en 
haar boeken worden in vele talen uitge
geven. Ze schrijft voornamelijk voor de 
oudere jeugd „omdat het me het meeste 
schrijversvreugde geeft". Voor haar boek 
'Geheim Sacrament' kreeg ze in 1999 in 
Vlaanderen de Boekenwelp voor het 
beste boek in vertaling. Haar eerste in het 
Nederlands gepubliceerde boek 'De stam 
van Anshur' werd reeds herdrukt. En nu 
is ze er met 'De Razende Stilte', een boek 
dat zeker veel lawaai gaat maken. Het is 
een roman voor jonge volwassenen die in 
de Middeleeuwen speelt. Dat doet Jordan 
wel meer, ze schept een eigen wereld die 
duidelijk voeling heeft met de echte ge
schiedenis en het is duidelijk dat Jordan 
daar erg veel historisch opzoekwerk voor 
verricht heeft. 

EEN STERKE VROUW 

De l6-jarige Mamie stapt in een gedwon
gen huwelijk en komt met haar veel ou
dere man, een landjonker, naar een dorp
je aan zee, Torcurra. Wanneer haar echt
genoot na twee dagen bij een ongeval 
omkomt, wordt Marnie uitgespuwd door 
de dorpsgemeenschap, omdat ze haar 
verdenken van medeplichtigheid aan zijn 
dood. 

Dan sluit Marnie vriendschap met de 
'dorpsgek'. Raaf en ontdekt al vlug dat 
hij niet gek is, maar doof. Ze ontwikkelt 
een soort gebarentaal en slaagt erin met 
hem te communiceren. Maar die vreemde 
gebaren doen de godvrezende dorpsbe
woners, die een haat koesteren tegen al 
wat vreemd is, al vlug besluiten dat ze een 
heks is. De mooie Marnie trekt zich daar 
echter niks van hen aan, en haar weige
ring om zich 'aan te passen' leidt tot een 
gruwelijke confrontatie. Met koppigheid 
en zelfverzekerdheid staat ze erop dat ze 
wordt behandeld als een 'mens', en 
omdat ze niets verkeerds heeft gedaan 
eist ze ook met rust te worden gelaten. 
Raaf, die al jarenlang opgesloten zft in zijn 
eigen wereld, en regelmatig aan de 
schandpaal wordt gebonden en afgeran
seld, heeft nu en dan uitbarstingen van 
woede, maar door de gebarentaal die hij 
samen met Marnie ontwikkelt, ontpopt 
hij zich langzaam tot een tedere, leergie
rige en soms erg humoristische gezel voor 
de eenzame jonge vrouw. Jordan weet de 
ontwikkeling van de gebarentaal zeer 
boeiend te vertellen, zelf heeft de schrijf
ster jarenlang met dove kinderen ge
werkt. 

ANDERS ZUN 

Naast een pleidooi voor verdraagzaam
heid, is dit boek ook een aanval op onwe
tendheid. Er is de breeddenkende pas
toor, Brannan, en de dorpsbewoners die 
een soliede muur van xenofobie en angst 
hebben opgebouwd tegen 'de heks', en 
de frustratie van Marnie om deze muur te 
doorbreken. De roman neemt een nieu
we wending en een klassenstrijd begint 
wanneer Mamies schoonbroer opduikt 
om haar huisje op te eisen. Voor hem zijn 
alle middelen goed, en hij zal de dorps
bewoners staven in hun angst voor de 
heks. Dat hij haar daarmee de dood kan 
injagen, is voor hem een toevallige bij
komstigheid. De vuurproef die volgt is 
naar de werkelijkheid geschreven. Het 
idee dat het vonnis, dat in detail wordt 

beschreven zonder echter akelig te wor
den, historisch nauwkeurig is, geeft de 
passage alleen maar meer kracht. 
Ook de wijze waarop Jordan beschrijft 
hoe iemand die anders is, kan worden 
uitgesloten, bedreigd en eventueel ver
wond of gedood, bevat een belangrijke 
boodschap aan de lezers. 

Eerst en vooral is dit een meeslepend, erg 
goed geschreven (en sterk vertaald) boek. 
Maar het is zeker geen les in geschiedenis 
en ook geen inleiding tot de verdraag
zaamheid, het is wel het verhaal van een 
fascinerende vrouw en de complexe, 
moeilijke man tot wie ze zich aangetrok
ken voelt. 

Hoewel uitgeverij Facet het boek als een 
roman voor jonge volwassenen aanbiedt, 
zullen ook veel volwassenen dit een kan
jer van een boek vinden. Sommige seksu
ele episodes maken dU boek ongeschikt 
onder de dertien. 

'De Razende Stilte' heeft een mijlpaal 
gezet voor de dit jaar nog te verschijnen 
boeken voor jonge volwassenen en wan
neer aan het eind van dit jaar de prijzen 
worden uitgereikt, zal het zeker op vele 
lijstjes voorkomen. 

«> De Razende Stilte. Sheryl Jordan. 

Uitg. Facet, Antwerpen, 2000. 

512 blz., 195 fr. 

Nekka-wedstrijd 
oogst 
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Met het uitschrijven van de Nekka-wed-
strijd, enkele maanden terug, ging de 
Stichting voor Vlaamse Creatie, organisa
tor van de Nekka-Nacht, op zoek naar 
nieuw Nederlandstalig muzikaal talent in 
Vlaanderen. Het was een sprong in het 
duister. 

En wat blijkt: meer dan 130 zangers en 
groepen stuurden een 'demo' in. Een on
verwacht succes. De Nekka-organisatie 
zegt bijzonder verheugd te zijn met de 
grote verscheidenheid aan muziekstijlen; 
pop, rock, kleinkunst, jazz, cabaret, rap. 

Voor de selectiecommissie was het een 
hele klus om 12 groepen of artiesten te se
lecteren. Wegens de hoge kwaliteit van de 
inzendingen, besliste de commissie uitein
delijk 14 kandidaten door te sturen naar 
de halve finale: Meander (Sint-Niklaas), 

Marco Lenaerts (Sint-Truiden), Tony & De 

Hangmatten (Eksel) Johan Debacker 

(Koningshooikt), De Dulle Roeckers 

(Borgerhout),/an Speltinx (Wuusnvezel), 
Living Tornado's (Antwerpen), Nest 

(Mechelen), Toendra (Brussel), Cherchez-

la-femme (Sint-Genesius-Rode), Eerste 

links, tweede rechts (Hoboken), Koma 
(Hasselt), Leemans (Brussel), Smeulders 

&Smeulders (Kalmthout). 

Wie de halve finale wil bijwonen 

kan dat op zaterdag 12 februari 

om I6u. in het Vlaams Centrum 

voor Amateurkunsten, Veeweyde-

straat 24-26 in het centrum van 
Anderlecht. De toegang is gratis. 
De finale vindt plaats op zaterdag 

17 maar om 20u. in het Cultureel 
Centrum Westrand te Dilbeek. 

Minister Anciaux 
geeft toelichting 

bij beleidsnota 
Cultuur 

Op 15 en 17 februari zal Vlaams minister van Cultuur Bert 

Anciaux toelichting geven by zijn beleisdnota Cultuur 

Op 16 februari a s gaat een eerste zitting door in de Balzaal 

van de Vooruit te Cent Zij vangt aan om 20u en wordt ge

volgd door een debat met Frank Bel(e (burgemeester van 

Cent), Jan Debbaut (directeur van het Abbemuseum te 

Eindhoven), Staf Lauwerysen (stadssecretans Turnhout en 

voormalig directeur CC de Warande) en Clara van den Broeck 

(recensente De Morgen en actnce) 

Op 17 februan geeft minister Anciaux uitleg in de Grote Zaal 

van HET PALEIS te Antwerpen Eveneens om 20u gevolgd door 

een debat met Eric Antonis (schepen van Cultuur van 

Antwerpen), Barbara Wyckmans (directrice van HET PALEIS), 

Fred Dhont (docent Sociale Hogeschool Heverlee) en Rudi 

Laermans (Centrum voor Cuituursociologie KLJL) 

De deuren gaan open op I9u , deelname is geheel kosteloos 

/nftj en inschrijving: Persdienst kabinet Vlaams minister 

Bert Anciaux, tel. 02/553.28.28, vragen naar Petra Boeckx. 

« M 

3 februari 2000 



SLEEPY HOLLOW 

Wie de Amerikaanse literatuur overschouwt, merkt dat er in de 

19de eeuw niet zoveel namen in aanmerking komen voor een ver

melding in een lexicon van internationale auteurs. Washington 

bving (1783-1859) een Amerikaan van Schotse afkomst, die de 

tarten en geesten van de Amerikanen door de jaren heen bleef 

beroeren met zijn verhaal 'Sleepy Hollow', is één van hen. Ook 

filmmaker Tim Burton liet zich bij zijn nieuwste prent erdoor 

inspireren! Burton maakte van 'Sleepy Hollow' een visueel feest: 

bet beste camerawerk van de jongste jaren, de knapste historische 

kostuums en feilloze overgangen tussen studio- en buitenopna-

NIEUW IN DE BIOS 
men. Het leeuwendeel werd opgenomen in Engeland, waar de 

landschappen van Irving nog te vinden zijn en waar een keure 

aan Engelse acteurs aanwezig was om hoofdrolspeler Johnny Depp 

bij te staan. Een ruime meerderheid van de critici vond dit een 

zeer te pruimen film en wij scharen ons graag achter dat oordeel 

Het verhaal vertellen is moeilijk, maar de sfeer kun je zoeken in 

de richting van 'Bram Stoker's Dracula' van Francis Ford 

Coppola. Een en ander speelt zich af in een minitieus opgezet 

decor dat 1799 perfect oproept, met zachte, natuurgetrouwe beel

den. Die worden nu en dan bloedrood gekleurd. 

Johnny Depp gaat op zoek naar een moordenaar die reeds drie 

mensen heeft onthoofd in de omgeving van Sleepy Hollow, waar 

voornamelijk Nederlandse immigranten met een gewelddadig 

verleden wonen. Depp arriveert op een Halloweenfeest bijBaltus 

van Tassel (Michael Gambon) en hoort daar het verhaal van de 

Hessische Ruiter (Christopher Walken), een Duitse huurling die, 

vooraleer zelf het loodje te leggen, ontelbare immigranten het 

hoofd afhakte in dienst van de Engelsen. Van Tassel beweert, net 

zoals de rest van de bevolking, dat de ruiter is teruggekeerd in de 

vorm van een geest, om zijn moorddadig werk verder te zetten. 

Een aanrader I (***1I2) 

Willem Sneer 

• MEDIA • 

' ^ s f r i / The Snapper De 20-jarige Sharon Curley, een 
bediende in een warenliuis in Dublin, steit op een dag 
vast dat ze zwanger is. Haar familieleden en vrienden 
willen absoluut weten wie de vader is. Verrukkelijl<e 
tragil<omedie van Stephen Fears uit 1993 naar een ver
haal van Roddy Doyle. Zat. 5 feb., Ned. 1 om 23u.42 

^• 'S^i ' La Soupe aux Choux Claude en Francis zijn sinds 
jaren buren. Beiden houden van een goed glas en een 
lel<l<er maal. Op een nacht landt een ruimtetuig In het 
tuintje van Claude. Het buitenaards wezen schal<elt de 
toegesnelde Claude uit en doet zich te goed aan de 

(:,, l<oolsoep die in de keul<en staat te pruttelen. Franse 
komedie van Jean Birault uit 1981 met Louis de Funès. 
Zon. 6 feb., VT4 om 20u.30 

^•^SJ Temis of endearment Amerikaans melodrama 
van James L. Brooks uit 1985, met Shirley MacLaine, 
Debra Winger en Jack Nicholson. Aurora, een niet 
onaantrekkelijke weduwe van om en bij de 50, heeft 
een dochter, Emma, die zij grotendeels alleen heeft 
moeten grootbrengen, wanneer Emma tegen de zin 
van haar moeder trouwt met Flap Horton, blijft Aurora 
alleen achter in het grote huis, waar zij heel wat aan
bidders over de vloer krijgt. Prachtige schets van de 
relatie tussen een moeder en haar dochter in de loop 
van zo'n dertig jaar Maan. 7 feb., VT4 om 21u. 

Is er leven vóór de republiek? 

^^^' Zembla Documentaire over de Nederlandse 
XTC-export. Vong jaar werd meer verdiend aan de uit
voer van pillen naar de VS dan aan de export van kaas. 
De gevolgen zijn merkbaar In Amerikaanse gevangenis
sen, waar tientallen Nederlandse smokkelaars vastzitten. 
DIns. 8 feb., Ned. 3 om 21U.17 

Daniel Day-Lewis 
en Winona Ryder 
In 'The Age of 
Innocence'. Woens. 
9 feb.. Canvas om 
20U.55 

Jennfer Eight Nadat zijn huwelijk op de klip
pen is gelopen is, vraagt de overwerkte politieman 
John Berlin een overplaatsing naar een vredig plaatsje 
in Noord-Californië Daar krijgt hij al meteen een 
moordzaak voorgeschoteld: het gaat om een serie
moordenaar, die zopas zijn achtste slachtoffer heeft 
geëist met als codenaam Jennifer. Stevige thriller van 
Bruce Robinson uit 1992 met een charistmatische 
Andy Garcia en een knappe Uma Thurman. Don. 20 
feb., Vr4 om 22U.40 

^^^^ Evita Amerikaanse musical van Alan Parker uit 
1996 naar het gelijknamige stuk van Andrex Lloyd 
Webber en Tim Rice. Madonna smeekte Alan Parker 
om de titelrol, wat niet wil zeggen dat ze niet getype-
cast werd voor een rol vol blinde ambitie en ijdelheid. 
vrtl. llfeb.,TVlom21u.45 
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Vorige week donderdag vonden zowel het 
VKr-televisiejoumaal als het nieuws van 
VTM het nodig om te openen met het 
bericht dat koning Albert II diende te wor
den geopereerd aan een hernia. Al het 
andere nieuws moest wachten. Conclusie: 
op donderdag 27 januari jl. was er tot 
minstens 18u.57 vanuit héél de wereld 
geen belangrijker nieuws te melden dan 
het bericht over een - niet-levensbedrei-
gende! - operatie van de koning van 
België. De kranten van de dag erop deden 
het allemaal nog eens over en de meesten 
brachten het 'nieuws' zelfe op de voorpa
gina. En wij sinds de nieuwjaarsbood
schap van de koning maar denken dat zijn 
privéleven hem heilig was. 
Voor de Saksen-Coburgs en hun familie 
blijkt de grens nissen privé en publiek 
overigens zeer vaag. Sinds de bekendma
king van de verloving van prins Filip met 
Mathilde (inmiddels al zonder achter
naam) zijn zij niet meer uit het pers te 
branden. Met uitzondering van de precie
ze maten heeft de halve wereld inmiddels 
de meest diverse berichten over de nieu
we prinses tot zich moeten nemen. 
Mathilde verandert haar kapsel, Mathilde 
koopt haar meubelen in Mechelen, 
Mathilde moet aanschuiven in de file in 
Hofstade. Als u het ons zou vragen: privé
leven! Maar Laken ziet het, kaderend in 
een opsmukcampagne, blijkbaar anders. 
Ook de zgn. Blijde Intredes, wel degelijk 
publiek, komen in de media ruim aan 
bod. Bij deze in Antwerpen was dat niet 
anders. In de 3.000 aanwezigen - waaron
der talloze schoolkinderen - in de 
Sinjorenstad zagen sommige dagbladen 
de dag nadien zelfs 'een warme ont
vangst'. Onder die drieduizend mensen 
bevonden zich dan ook nog eens min
stens 90 'ordeverstoorders' die 'preventief 
werden geïntimideerd' (Teletekst, vrijdag 
28 januari jl.). Wie de beelden van deze 
schoonmaakoperatie zag, kon niet anders 
dan besluiten dat er door de ordediensten 
wel heel degelijk werk werd geleverd. 
Onder dit ordeverstorend staal bevonden 
zich zelfs, zo bleek achteraf, een verliefde 
psychiatrische patiënt, een VRT-monteur 
en zowaar een agent in burger. Die laatste 
was een van de uitverkorenen die zowat 
de hele dag in de amigo mochten door
brengen. Het was ook minstens twee 
krantenredacties opgevallen dat zelfs Mr 

Proper deze zuiveringsactie niet had kun
nen verbeteren. De Standaard bracht op 
zijn voorpagina een grote, boekdelen 
sprekende foto (zie boven), De Morgen 

had het over het tackelen van betogers in 
'rugbystijl'. 

De blijöe intrede in Antwerpen. VU&ID-lamerlici Karel Van HooreOe/ce meent dat door het 
optreden van de ordediensten de vrijheid van meninguiting in het gedrang l<wam. 

Daarover in de Kamer ondervraagd door 
VB-volksvertegenwoordiger Guido Tasten-

hoye kondigde de minister van 
Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne 

aan dat er een intern onderzoek zal 
gebeuren naar de manier waarop een en 
ander door de politie werd aangepakt. 
Het NSV en Voorpost - die onder hun 
leden enkele arrestanten tellen - zullen 
klacht indienen bij het Comité P. De 
Antwerpse burgemeester Leona Detiège 

van haar kant verdedigt de aanpak van 
haar korps. Het viel overigens op dat de 
vrijdagkranten slechts zeer beperkte infor
matie verschaften over het antwoord van 
Duquesne. Maar die aandacht ging, het 
was al gemeld, wél naar het gegeven dat 
koning Albert II sukkelt met zijn rug. Met 
de koninklijke familie mag je alleen hand
jes schudden als je het met hen eens bent, 
in het andere geval blijf je blijkbaar best 
afwezig. Los van de keuze voor of tegen de 
monarchie is dat op z'n minst een beden
kelijke gang van zaken. 
Dat is ook de mening van VU&ID-kamer-
lid Karel Van Hoorebeke die, op zijn 

beurt, in de Commissie Binnenlandse 
Zaken de minister zal interpelleren. Zijn 
aandacht gaat daarbij minder uit naar de 
hardhandig optreden van de ordediensten 
op zich, maar wel naar de vraag of dft 
optreden niet in strijd is met de vrijheid 
van meningsuiting. „Het is toch bijzonder 
vreemd dat men hier preventief optreedt" 
zegt hij. Hij voegt daar tegelijk aan toe dat 
de openbare orde niet mag worden ver
stoord. „Maar 'openbare orde' is een zeer 
rekbaar begrip, dat wordt geapprecieerd 
naargelang de situatie. Wie in een Waals 
voetbalstadion een Vlaamse Leeuw boven
haalt loopt minder risico te worden opge
pakt dan wie met een republikeinse leuze 
naar een Blijde Intrede gaat." Van 
Hoorebeke voelt ook aan dat de orde
diensten het begrip 'openbare orde' veel 
enger interpreteren wanneer het konings
huis erbij is betrokken. ,,Dat er in dit land 
geen open debat mogelijk is rond de 
monarchie geeft mij het gevoel dat deze 
instelling stoelt op een zeer wankele 
basis. In België ligt dat bovendien nog 
gevoeliger dan in Nederland" besluit hij. 

Zwakke zaterdag 
Huiszoeking, zaterdag 29 januari 2000, VTM 

Vlaamse TV-kijkers moeten het de jongste tijd stellen met een wel erg zwakke 
zaterdagavond. En dat heeft waarschijnlijk veel, zoniet alles, te maken met het 
flink verzwakte 'FC. De Kampioenen'. De VRT heeft van deze reeks een melkkoe 
gemaakt die nu alleen nog rijp lijkt voor de slacht. Zelfs bij de nieuwe afleverin
gen bekruipt je het gevoel dat je het allemaal wel eens eerder hebt gezien. 
Eindigen in relatieve schoonheid kan nog en is hoegenaamd geen schande voor 
een populair TV-programma dat ruim 10 jaar lang het beste was in zijn soori;. 
Mede door het te verwachten succes van 'FC. De Kampioenen' heeft ook VTM 
geen grote inspanningen geleverd om de zaterdagavondkijker naar zich toe te 
halen. Vilvoorde brengt op dat moment 'Huiszoeking', een vrijblijvend spelpro-
gramma waarin twee duo's een half uur de tijd krijgen om in iemands spullen te 
gaan rondsnuffelen om er daarna vragen over te beantwoorden. Het meest heb
ben we ons nog geamuseerd annex geërgerd aan gastvrouw Certy Christoffels. 
Bij een vraag met een dubbele ontkenning waarop een juist antwoord volgde 
verbaasde ze zich over het intellectueel vermogen van de kandidaten. Zeg dan 
ook nooit 'Nee' als je Ja' bedoelt Ja toch? 

Krik 
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Monarchie (1) 
„Ik hoop al weken dat de Antwerpenaars hun enthousias
me massaal zullen tonen", zo Het gouverneur Paulus zich 
uit n.a.v. de Blijde intrede van Filip en Mathilde te 
Antwerpen. Volgens het VRT-nieuws waren er zo'n 3.000 
toeschouwers, een objectieve telling want ik telde er even
veel. Trek daarvan 1.000 schoolkinderen (vaak verkleumde 

en huilende kleutertjes), 100 mensen van de organisatie, 
100 persmensen, 300 politie (waarvan de helft in burger 
tussen het publiek), 200 tegenbetogers (die sterk in de 
gaten werden gehouden), 200 mensen uit de vaderlands
lievende verenigingen en 100 man uit de handelszaken 
langs het parcours. Dan blijven er nog 1.000 konings

gezinden, kijklustigen en toevallige voorbijgangers over. 
O ja, de bloemengevers waren meestal Franstalig. Langs 
het parcours staan 70 panden, 14 ervan waren 'Belgisch' 
bevlagd. 'Massaal' over de ganse lijn, inderdaad. 

Steven Vergauwen, 
Mariakerke 

• WEDERWOORD • 

Monarchie (2) 
24 januari 2000... Niets dan blijdschap in 
Lier, de stad van Felbt Timmermans, want 
Filip en Mathilde kwamen hun blijde 
intrede doen. Niets dan blijdschap; de ver-
keerscirculatie herschapen in een totale 
chaos, wachtende en onderkoelde men
sen, ... Niets dan blijdschap: het werd 
afgeraden met een kleine Vlaamse Leeuw 
(een oflBciële vlag!) tussen de menigte te 
staan, „voor de eigen veiligheid", luidde 
het. Niets dan blijdschap... kinderen ston
den van half drie te bevriezen en kregen 
een zwart-geel-rood papiertje met een 
stokje eraan in hun handen gedrukt... 
Niets dan blijdschap: het gemeentebe
stuur had twee gloednieuwe toiletten 
laten aanslepen voor het blijde gebeu
ren... Toen kwam het hoogtepunt en het 
was gedaan... Mensen gingen terug naar 
huis. 

's Anderendaags lag er nog één zwart-geel-
rood papiertje in de goot. Dat was het 
dan: een korte blijdschap met wrange 
nasmaak. 

Inunanuel Synaeve, 
Lier 

Monarchie (3) 
Op de nieuwjaarsreceptie voor de 'gestel
de organen' in het koninklijk paleis, start
te Albert II zijn project: imagoverbetering 
van België. Filip zou bij dit 'charme-initia
tief' worden betrokken. Alhoewel ik niet 
bepaald tot het kamp behoor dat in voor
komend geval roept: „De koning is dood, 
leve de koning!", wilde ik oorspronkelijk 
niet cynisch doen. Maar als het werkelijk 
de bedoeling van het vorstenhuis is om 
België in het buitenland te promoten, dan 
vraag ik me af waarom er op die bedoelde 
nieuwjaarsreceptie gewezen politici 
waren uitgenodigd die nog niet zo lang 
geleden door de rechtbank zijn veroor
deeld. Waarvoor dan wel? De ene wegens 
belastingsfraude, de andere voor commis-
siegelden voor betrokken politieke partij
en, of zijn het de steekpenningen van de 
Agusta-zaak? 

Eén ding staat vast, telkens waren het gel
den waarvoor de gemeenschap recht
streeks of onrechtstreeks moest opdraai
en, gelden van jou en mij. 
En zo'n mensen worden dan door het vor
stenhuis 'gerehabihteerd'! 
Nu zal ik het wel cynisch verwoorden: 
zo'n volk krijgt van Albert II een imago
verbetering op een koninklijk schenkblad 
aangeboden. Voor welke bewezen dien
sten? Aan wie dan wel? Aan het volk? 

Joris Frederickx, 
Vosselaar 

Kunstenaars 
Wat maakt men het toch ingewikkeld rond 
kunstenaars omdat alles rond wetten 
moet draaien en er géén enkel logisch 
inzicht meer bestaat. (WIJ, 27 jan. jl. -
'Statuut voor kunstenaars'). 
Gelijk welk soort kunstenaar die van zijn 
werk kan leven heeft géén probleem. Is 
hetzelfde als elk vrij beroep of een zelf
standige. Het hoofdzakelijk probleem zit 
in hoever en wanneer iemand een kunste
naar is. Voor elke kunstenaar is het begin 
moeilijk. Maar ook een ondernemer heeft 
dezelfde problemen en moet eerst geld 
investeren om later winst te maken. Een 
dokter moet eerst studeren om later zijn 
kost te kunnen verdienen. 
De opgroei tot een kunstenaar die uitein
delijk geld kan verdienen kan daarmee 
vergeleken worden. Als men als kunste
naar niet in de smaak van het publiek 
valtn hoeft er dan direct steun te zijn? 
Schrijft men elke dag aan een boek dat na 
publikatie niemand wil kopen, moet de 
gemeenschap daar voor opdraaien? 
Jammer dat die goedbedoelde pogingen 
om geestelijk 'kunstenaar' te zijn soms op 
weinig of niets uiüopen. Maar welk een 
misbruiken zouden ontstaan indien men 
gelijk wie zou toelaten om de titel van 
'kunstenaar' te dragen? Wie werkelijk bui
tengewoon talent heeft moet in tegenstel
ling véél méér steun te krijgen dan nu het 
geval is. 

Universiteiten, studiegroepen en rondvra
gen zullen wel een uitkomst brengen die 
véél ingewikkelder is dan de simpele 
bepaling wat een kunstenaar is. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Basicenland 
Het siert de redactie van WIJ dat zij pogin
gen doet om objectief te berichten over 
het geweld tussen de Eta en Madrid. Toch 
komt dit over als warm en koud blazen 
tegelijk. Wetende dat dit geen eenvoudig 
probleem (meer) is, moet het mij van het 
hart dat een standpunt (WIJ, 27 jan. jl. -
'Een vreedzame oplossing voor 
Baskenland') van de VU&ID-verkozenen 
in het europarlement wat vreemd over
komt als men niet tegeUjk geen stelling 
neemt tegen de weinig tegemoetkomende 
houding van Madrid. 

Natuurlijk lokt geweld geweld uit. Maar 
wat te zeggen van de recente aanhouding 
van acht (vermoedelijke) Eta-leden, die 
onmiddellijk na hun arrestatie naar 
Madrid voor ondervraging werden afge
voerd? Moet dat echt? Kunnen Baskische 
verdachten niet in eigen 'land' of in het 
aanpalende Catalonië worden onder
vraagd? Dit is weer koren op de molen van 

Euskal Herritarok en anderen die wat 
graag onafhankelijkheid met doorslagge
vende argumenten willen afdwingen. 
Mag ik vragen waarom in dit conflict de 
nuchtere en gematigde Catalaan Jordi 
Pujol geen bemiddelende rol kan (wil) 
spelen? Wie kan mij daar een zinnig ant
woord op geven? 

Jan Pauwels, 
Gent 

Cevaarlijic 
en onnodig 
In Brussel doet het gerucht de ronde dat 
dhr Werner Daem, grote baas van de 
MWB en,Vlaams schepen (SP) in Jette, 
kandidaat is om voorzitter te worden van 
de Brusselse SE Dit zijn drie belangrijke 
hincties in een persoon. 'Den tram' is een 
belangrijke werkgever voor vele 
Vlamingen maar een bedrijf waar op taal
gebied nog veel te doen is. Een Vlaams 
schepenmandaat is eveneens zeer belang
rijk en voorzitter van een Vlaamse partij in 
de hoofdstad is dat ook. Maar ik verneem 
dat de samenwerking tussen SP en PS 
vaste vorm krijgt en dat beide partijen 
samen naar de gemeenteraadsverkiezin
gen gaan. 
Ik heb daar twee bedenkingen bij: 

1. ik vind een topfunctie in een openbare 
dienst die zo dicht bij de bevolking staat 
onverenigbaar met een partijpolitieke 
functie, een schepen is men voor iedereen, 
partijvoorzitter is men voor partijleden; 

2. ik vind de samenwerking met de PS 
gevaariijk en onnodig, bovendien is dit 
het terugdraaien van de klok naar de tijd 
van voor de Rode Leeuwen. 

En derhalve is het mijn mening dat de 
Vlaamse sociahsten van Brussel met ande
re Vlaamse (democratische) partijen moe
ten samenspannen bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Een Vlaamse Brusselaar 

(Naam en adres bij 

de redactie bekend) 

DJJ LU-J 
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E en verdelgingsoorlog tegen onze Nederduitse 

Broeders...', zo omschreef Pol de Mont de 

Boerenoorlog. Zijn oproep weekte een brede internationale 

solidariteit los, maar Londen plooide niet. De agressor 

pakte zelfs uit met nieuwsoortige en drastische technieken: 

verschroeide aarde en concentratiekampen... 

• UITSMIJTER • 

De aanval die de privé-militie van Cecil 

Rhodes eind 1895 op het Boerenleger uit
voerde was faliekant afgelopen, alle 800 
manschappen werden gevangengenomen. 
In Londen kreeg Chamberlain het zwaar 
te verduren, de minister van Koloniën 
werd bestookt met memoranda en protes
ten. Men eiste zelfs het in 1885 afgeschafte 
herstel van het Britse gezag. Gevolg: troe
penzendingen naar de Kaap en naar Natal, 
het parlement werd bijeengeroepen en 
Engelse reservisten werden gemobiliseerd. 

SOLIDARITEIT 

Op 9 oktober 1899 zond de regering van 
de Zuid-Afrikaanse Republiek een ultima
tum naar de Britse regering met de eis tot 
stopzetting van de oorlogsvoorbereidin
gen. Er kwam geen antwoord. De ZAR en 
Oranje-Vrijstaat sloten op 10 oktober een 
defensief verbond. Op 11 oktober vers
treek het ultimatum. In de nacht daarop 
trokken eenheden van het Boerenleger 
Natal binnen. Daarmee was de tweede 
Boerenoorlog begonnen. 
De Britten mobdiseerden een legerkorps 
en stuurden eveneens Australische troe
pen naar Zuid-Afrika. Het initiatief bleef 
voorlopig bij de Boeren vooral rond 
Kimberley werd hard gevochten en een 
regiment Highlanders werd bijna volledig 
uitgeroeid. Bij een Britse aanval op 
Boerenstellingen bij Tugela vielen meer 
dan 1.000 doden en gewonden en werden 
238 krijgsgevangenen gemaakt. De Boeren 
wisten dat ze moesten toeslaan vóór de 
grote troepenversterkingen aankwamen. 
In Europa was de verontwaardiging groot, 
maar dat hielp de Boeren niet. Men wilde 
het machtige Albion niet voor het hoofd 
stoten en een conflict in Europa vermij
den Ongeveer 2.000 Europeanen, waar
onder Duitse en Franse officieren, maar 
ook verscheidene Vlamingen, onder wie 
de latere activist Maurits Josson, vochten 
mee met de Boeren. Anderen beantwoord
den de oproep van Pol de Mont die in de 
herfst van 1899 een hulpactie op touw had 
gezet. De solidariteit kreeg internationale 
afmetingen en werd op 15 november 1899 
onder bescherming van het Internationale 
Rode Kruis geplaatst. 

Voorlopig was de toestand voor Engeland 
allesbehalve gunstig. Het jaar 1900 begon 
met zware gevechten om de Spionkop 
Een zware slag voor de Boeren was het feit 
dat generaal Cronjé na tien dagen verbeten 
strijd met 3 700 man gevangen genomen 
werd bij Kimberley. Einde februari 1900 
trokken de laatste Boerencommando's uit 
Natal en uit het noorden weg 
Bloemfontein, de hoofdstad van Oranje-
Vrijstaat, werd door de Engelsen bezet. De 
Boeren deden een beroep op de Europese 
grootmachten om bemiddelend tussenbei

de te komen maar de Engelsen, nu 
gesterkt door hun succes, wezen elk voor
stel af Begin mei werd de Transvaalse 
hoofdstad Pretoria bezet en op 31 mei gaf 
Johannesburg zich over. Officieel werd de 
ZAR op 1 september 1899 bij het Britse 
imperium ingelijfd. De Nederiandse 
koningin zond de kruiser 'Gelderiand' 
naar Lourenco Marques waar president 
Paul Krüger aan boord ging voor een 
goodwill-reis door Europa. Einde septem
ber zei generaal Roberts dat van het 

van het land door de Boeren beheerst, 
namelijk in het noorden en oosten van 
Transvaal. In het zuidwesten was al wat 
Engels was weggevlucht. Een tiental com
mando's drong zelfs tot in de Kaap-
provincie door. Engeland, dat gedacht had 
dat de oorlog gedaan was, dreef zijn oor
logsinspanningen nu op. De Verenigde 

Londen bijt terug 
De Boerenoorlog (2) J 
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TRANSVAAL 
STRAAT 

Boerenleger alleen nog wat rondzwerven
de roversbenden overbleven. 

GUERRILLA 

De Boeren volgden nu een nieuwe tactiek: 
kleine beweeglijke commando's zetten de 
strijd voort en de discipline werd strenger. 
Tussen eind september en eind oktober 
1900 werden 64 aanvallen uitgevoerd op 
troepen en konvooien. Ze drongen door 
tot vlak bij de steden. Engeland moest 
beroep doen op bereden troepen uit 
Australië. Nog werd een groot gedeelte 

Staten leverden grote hoeveelheden graan, 
visconserven, brandstoffen, vuurwapens, 
springstoffen, paarden en muilezels. Op 2 
maanden tijd werden meer dan 10 000 
paarden en 7.000 muilezels overgebracht. 
Zo steunden de Amerikanen, de kampioe
nen van vrijheid en democratie, de onder
drukking van een klein volk. Vanuit 
Europa daarentegen kwam geen hulp, 
alleen een sympathietelegram van de 
Duitse keizer. 

De strijd werd harder. Een voorbeeld: op 6 
februari 1901 vielen Boerencommando's 

het kamp van generaal Smith-Doren aan. 
Hij kon Zich na zware veriiezen terugtrek
ken. Op die terugtocht plunderden zijn 
soldaten, brandden boerenwoningen plat 
en vernietigden de voedselvoorraden, 
roofden het vee of sneden, zoals bij 
Hoohiek, duizenden schapen de keel over 
of maakten ze met lansen af. Meer en meer 
pasten de Engelsen de tactiek van de ver
schroeide aarde toe, ze wierpen ook bewa
pende zwarten in de strijd die op gruwelij
ke wijze tekeer gingen. President Steyn 

schreef aan Lord Kitchener, de Britse 
opperbevelhebber- .Jullie hebben alleen 
de spoorwegen en de grote steden in han
den. Over de rest van het land oefenen wij 
het bestuur uit...". 

Ingevolge een proclamatie van Kitchener 
werden alle familieleden van Boeren die 
zich vóór 15 september niet overgegeven 
hadden, gevangen genomen en in open 
veewagons op transport gezet. Ongeveer 
118.000 vrouwen, kinderen en bejaarden 
werden in 40 concentratiekampen samen
gebracht. 32.561 Boeren werden overzee, 
o.m. in kampen op Ceylon, gevangen 
gehouden. 

Jos Vinks 
Volgende week: 
Boerengeneraals in Vlaanderen 

Gevangen 
Boeren op 
Ceylon. 
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Geld voor medisch corps 
Reeds tijdens de eerste Boerenoorlog werd in 
Vlaanderen een solidariteitsfonds voor de 
Boeren opgericht Vla zyn tijdschrift Transvaal 
maakte Hippoliet Meert üe bevolking daar warm 
voor Toen de tweede Boerenoorlog uitbrak nam 
Pol de Mont de fakkel over Hij lanceerde een 
oproep waarvan de aanhef geen onduidelijkheid 
liet „Uitbeweegredenen, een grote en roemrij
ke natie weinig waardig, heeft de Engelse rege
ring een verdelgingsoorlog tegen onze 
Nederduitse Broeders, de Boeren In Zuid-Afnka 
voorbereid " Vervolgens hekelde De Mont de 
Britse 'blinde begeerte naar goud' en nep alle 
Germaanse stamverwanten op te protesteren 
Dan lanceerde hij een voorstel 
,,Indien het ons als burgers van een onzijdige 
staat met vergund is, zelfs langs diplomatieke 
weg en nog veel minder door middel van mili
taire demonstraties de Boeren bij te staan, kun
nen WIJ onze stambroeders tenminste genees
kundige hulp en, vóór al het andere geoefende 
verplegers en verpleegsters toezenden 
Overtuigd dat In een land als het onze, waar de 
gehele pers, zonder onderscheid van taal of van 
politieke nchting, zonder het allergenngste 
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Op het kerkhof van Undley herinnert 
een steen aan Louise Larlcton. 

voorbehoud het goed recht van de Boeren heeft 
erkend, duizenden en duizenden gaarne bereid 
zullen zijn anders dan met woorden blijk te 
geven van hun sympathie, wagen wij het, door 
deze eenvoudige oproep alle weidenkenden uit 
te nodigen het werk, dat wij op ons genomen 
hebben, door het inzamelen van geldelijke bij
dragen, het schenken van verbandstoffen en 
hulpmiddelen van alle aard, alsmede door het 

toerusten van verplegers en verpleegsters, te 
willen bevorderen Elke gift, hoe gering ook - het 
penningske van de arme zowel als het ryk 
geschenk van de meer vermogende - zullen wij 
met innig gemeende dankbaarheid aanvaar
den " 

De financiële respons was enorm Het Brussels 
comité spande de kroon met 9 500 fr , wat in 
1899 toch wel een belangrijk bedrag was Alles 
samen kreeg De Mont 177 775,17 fr bij elkaar, 
daarvan kwam 93 392,58 fr uit België Met het 
geld werd een Belgisch-Duitsche Annbulande 
opgericht Dit medisch corps vertrok op 25 
november 1899 vanuit Amsterdam en bestond 
uit dokters, apothekers en verpleegsters, ook 
verslaggevers reisden mee zodat de bevolking 
de operaties kon volgen 

Onderweg werd de boot door een Britse kruiser 
tot stilstand gebracht maar kon na internationaal 
protest verder varen Op 13 januan 1900 werd in 
Pretona aangemeerd, het corps ging meteen 
aan de slag Velen van hen overleefden het 
avontuur met Onder hen de uit Waregem 
afkomstige verpleegster Louise Larldon. 

(mvi) 
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