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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

M ' omenteel restaureert de stad Brussel 

het Warandepark, vlak tegenover het 

Paleis. Drie jaar geleden startten de werken, nu 

zijn ze aan een tweede fase toe. Binnenkort wil 

men een rist bomen kappen en andere aanplanten. 

Kwestie van het park een kenmerkend 'francofoon' 

uitzicht te bieden. 

Drie jaar geleden vroeg de stad Brussel aan 

het Vlaams cultureel centrum de Ancienne Belgique 

(AB) om het zomerfestival Boterhammen in het 

Park niet meer in het Warandepark maar op een 

andere plaats te laten doorgaan. De AB verhuisde 

naar het Spanjeplein aan het Centraal Station. 

Merkwaardig is dat de 21 juli-volksfeesten intussen 

wel nog in het Warandepark doorgaan. 

Jari Demeulemeester van de AB: 

„Boterhammen in het Park en de 21 juli-volksfees

ten waren de enige twee evenementen die in het 

Warandepark plaatsvonden. Als ecologisten gingen 

wij op de vraag van de stad Brussel in om voorlo

pig een andere locatie te zoeken. Er werd ons toen 

steeds beloofd dat het gebruik van het park weer 

bespreekbaar zou worden. De Brusselse schepen 

van Patrimonium Olivier Maingain (FDF) herhaal

de dit steeds in vriendelijke briefjes." 

Wat blijkt vandaag? Op aandringen van 

Maingain besliste het schepencollege om 

Boterhammen in het Park voor eens en voor altijd 

uit het Warandepark te weren. Zogezegd om ecolo

gische redenen. Terwijl de 21 juli-volksfeesten nog 

steeds in het park kunnen. 

Boterhammen in het Park is nochtans een 

succesvolle formule, een festival van het 

Nederlandstalige lied voor de Brusselaars en voor 

de Vlaamse pendelaars. Daar nijpt het schoentje. 

Een Vlamingenhater ais Maingain walgt van gedre

ven en zelfbewuste Vlaamse initiatieven in de 

hoofdstad. Het ergert hem tot in de puntjes van 

zijn schoenen. 

Jari Demeulemeester: „Ik moest de beslis

sing via de media horen. Dat is beneden alle peil, 

we kregen nog steeds geen officiële brief En in al 

die jaren ontvingen we geen enkele klacht over 

milieuvervuiling of geluidshinder. Maingains 

besluit is ingegeven door de nakende verkiezingen. 

Mijn inziens gaat het hier ook om een vorm van 

sabotage. Voor de koning kan blijkbaar alles. Wij 

beschikken nog steeds niet over een definitieve ves

tiging. Ook in verband met het gebruik van het 

Spanjeplein is er nog een aantal juridische proble

men. De hele kwestie toont ook aan hoe nijpend 

het tekort is aan openbare ruimten in de hoofdstad 

waar gratis evenementen kunnen gehouden wor

den. Dat interesseert de politici blijkbaar niet 

meer." 

(lees ook blz. 2) 

(evdc) 

eG3=: 

Vlaanderen moet 
méér bewegen 

studies wijzen op een negatieve evolutie van de fysielce conditie van de jeugd. 
Daarom luidde Vlaams minister van Sport Jo/ian Sauwens de alarmklok. Zijn 
voorstel: meer sport op school. Sauwens legt het speerpunt van het Vlaamse 
sportbeleid op gemeentelijk vlak en pleit voor de uitbouw/ van de driehoek 
gemeente-sportclub-school. VNOS jogde bij hem langs en hoorde een gedreven 
pleidooi, mee gesteund door Vlaams parlementslid Kris Van Dijck en Frank De 
VIS, voorzitter van de VU-sportcommissie. 

Maandag 13 maart • TV1 - 23u.l0. 
Een programma van de Vlaams-Nationale Omroepstichting (VNOS). 
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D oor anders te doen dan wat het zegt 
te doen, wordt liet kabinet-

Verhofstadt met de dag ongeloofwaardiger 
Paars-groen is nog geen waarborg voor een 
andere politiek, ook al wordt lioog van de 
toren geblazen nnet begrippen als trend
breuk, depolitisenng, een andere aanpak... 
Een nieuwe regering kan niet alles meteen 
aan, zoals elke nieuwe coalitie wordt ook 
deze met 'lasten uit het verleden' gecon
fronteerd, met lijken-in-kasten en andere 
verborgenheden De wijze waarop een 

'opportuniteiten' is (om dit lelijke mode
woord maar eens te gebruiken). Met ande
re woorden: wat is het 'geschikte ogenblik' 
om een daad te stellen? Men blijft zich 
afvragen waarom minister Michel zich zo 
hardnekkig in de zaak-PInochet heeft vast
gebeten. Niet dat veroordeling van de 
Chileense dictator onnuttig zou zijn, maar 
eens Londen Pinochet 'té ziek' had bevon
den en naar huis Het vertrekken keek ook 
Michel de andere kant op. Maar niet 
getreurd, er lopen meerdere Pinochets 

Een geur van verderf 
regering deze klippen neemt en andere 
voorkomt, is de graadmeter voor haar ernst 
en daar valt een en ander over te zeggen. 
Dat spreekt uit tal van Incidenten, te veel 
om toevallig te zijn. Nog geen vol jaar aan 
de slag of dit federale kabinet wordt reeds 
voorbijgestoken door zijn eigen schaduw 
Koploper is de wel zeer eigengereide Louis 
MIcnel (PRU Als minister van Buitenlandse 
zaken wil hij, zoals hem in zijn loge wordt bij
gebracht, de grote principes van wereld
broederschap in de praktijk omzetten De 
dagelijkse politiek heeft de minister echter 
geleerd dat tussen droom en daad meer 
dan wetten en praktische bezwaren staan, 
en dat politiek bedrijven een kwestie van 

rond die van deze aardbol een tranendal 
hebben gemaakt Daarom onze vraag: 
waarom zo drammerig tegen (Dostenrljk 
doen en zo mals met Turkije zijn? Verder in 
dit blad leest u een reflectie op het boek 'De 
zaak-Öcalan, Turkije, het Westen en de 
Koerden' Vooral de houding van het 
Westen in deze is belangrijk, ook België 
heeft belang bij de oorlog in dit Navo-land 
Is het vanwege deze belangen dat minister 
Michel zijn hoog ethlek-gehalte even ver
geet als het om Turkije gaat? 
En waarom is voor Michel plots het 'geschik
te ogenblik' aangebroken om de niet zo 
propere handen van de Congolese presi
dent Kabila te schudden? Terwijl ondertus

sen burgemeester Frangois-Xavier de 
Donnéa (PRL) de Oostenrijkse Dienst voor 
Toerisme de toegang tot het Vakantiesalon 
verbiedt. Terwijl ondertussen specialisten 
Internationaal Recht zich afvragen wat 
België bezielt om een strafonderzoek te 
beginnen tegen de ex-president van Iran, 
Rafsanjani.. 

Wie wordt het volgende slachtoffer van de 
Belgische woede? Ais dat maar goed 
afloopt, het gevaar bestaat dat België door 
al deze Isolatiepogingen zichzelf gaat isole
ren.. 
Het meest ergert ons dat deze witte-ridder-
mentaliteit gevoerd wordt door dames en 
heren die In eigen land stukken minder ver
draagzaam omspringen met het Vlaamse 
deel van hun landgenoten De Jongste frat
sen van Brussels schepen Maingain, FDRer 
én alliantiegenoot van de PRL, bulken 
opnieuw van Vlamingenhaat. Na het verbod 
aan de Bond van Grote en Jonge Gezinnen 
om het Boudewijnstadlon te gebruiken, nu 
de weigering om de 'Boterhammen' nog 
langer in het Park van Brussel te laten door
gaan FDF'ers 'leven' van dergelijke verne-
denngen aan de Vlaamse gemeenschap, 
het behoort tot hün politieke zeden, dat 
deze stilzwijgend gedoogd worden door de 
federale regenngspartijen die het buiten
land de les spellen is een schande. 
Het mangelt het kabinet-Verhofstadt aan 

de rechtlijnigheid die zij zo nadrukkelijk 
wenst te beleven. Deze dubbelhartigheid 
doet het paars-groene experiment geen 
deugd en verspreidt een geur van verderf. 
Zeggen politieke benoemingen te bannen 
en toch politiek benoemen Is de democra
tie verkrachten. Wie, zoals minister Mare 
Verwilghen (VLD), Danielle Reynders. de zus
ter van PRL-minister Reynders, tegen alles in 
toch heeft benoemd verdient door de Raad 
van State te worden teruggefloten. Maar 
niet alleen de benoemende minister treft 
venwijt, ook zij die zich hebben laten benoe
men of zij die hebben laten begaan, moe
ten in de blaam delen. Men zegt extreem
rechts te bestrijden, maar schenkt het door 
dergelijk gedrag steeds meer voedingsbo
dem. 

Wordt het geen tijd dat politieke mandata
rissen wat meer aan politiek doen en min
der hongerig zijn naar zitjes in raden van 
beheer en dergelijke? Dat ene Ward Beysen 
(VLD) voorzitter van een Antwerpse kunst
hogeschool wordt is toch Je reinste deca
dentie' 

Toen de federale regering aantrad beloofde 
Guy Verhofstadt dat de 'modelstaat' in aan
tocht was, wat wij tot nu van zijn kabinet 
hebben gezien is een opeenhoping van 
tegenstrijdigheden, blunders en een poli
tiek van twee maten en twee gewichten. 

Maurlts van Uedekerke 



Handel - niet te vlug - OP internet 
Uit een vraag van VU&ID-senator Van 
Quickenborne aan minister van Economie 
Demotte blijkt dat de Economische Inspectie 
een gedoogbeleid voert inzake de 
betalingsmogelijkheden via het internet. Daar 
kan men enkel betalen via een kredietkaart en 
wordt meestal een voorschot gevraagd. 
Nochtans is dat in de wet op het 

consumentenkrediet verboden: bij verkoop op 
afstand geen voorschot vóór de 
verzakingstermijn ('bedenktijd'). De minister 
belooft een oplossing. In afwachting daarvan 
is het nuttig goed op te letten wanneer men 
via het net een aankoop doet Bij een miskoop 
blijkt het niet altijd even gemakkelijk om het 
voorschot terug te krijgen. 

Drink met mate! 
„Zoals iedereen wel weet wordt iedereen gelijk geaclit 
te zijn voor de wet. (sic) Als gevolg hiervan zouden riji<s-
wacliters, net zoals andere burgers dus, liet recht moe
ten hebben om naar eigen believen pinten te drlnl<en 
bij hen thuis. Wat nu blljl<t is dat de theorie en de pral(-
tijk ver uit elkaar iiggen en dat de Rijkswacht niet dezelf
de rechten heeft als de burger. (...) We zouden kunnen 
besluiten datje als rijkswachter toch wel enigszins reke
ning moet houden met wat en hoeveel je drinkt, (...)." 

Uit Echo, tijdschrift van het Nationaal Syndicaat van het 
Politie- en Veiligheidspersoneel, februari 2000. 

• DOORDEWEEKS • 

Gezien de nucleaire alarmen in 
België niet werken zal er nooit alarm 
geslagen worden bij een nucleaire ramp. 
Een geluk bij een ongeluk? 

Zowat de helft van de carpoolpar-
kings blijft overwegend leeg. In Vlaams-
Brabant wordt slechts één derde van de 
plaatsen gebruikt. 

Vorig Jaar werden officieel 411 
meldingen van agressie tegenover trein-
personeel gedaan. 141 werknemers van 
de NMBS moesten omwille van de stress of 
de opgelopen verwondingen minstens tij
delijk het werk neerleggen. 

Vorige maand werden bijna 
58.000 nieuwe wagens Ingeschreven. 

In de totnogtoe meest droevige 
zaak van verkeersagressie - waarbij een 
jongetje van 3 om het leven kwam - zou
den beide chauffeurs, waaronder de vader 
van het kind, verantwoordelijkheld dra
gen. 

Het ABW heeft het VU&lD-verkie-
zingsprogramma blijkbaar goed gelezen: 
de vakbond is te vinden voor het recht van 
de werknemers om - tijdens de beroeps
loopbaan - in het totaal één jaar volledig 
betaald 'loopbaanlcredlet' te nemen. 
VU&ID ijvert voor vijf jaar tegen een 
•behoorlijke vergoeding'. 

In Antwerpen overleed Nicole Van 
Coethem (°1941), ze raakte pas echt goed 
bekend als Oscarwinnares met haar ani
matiefilm 'Een Griekse tragedie'. 

Net zoals zijn voorganger gaat 
minister Dirk Van Mechelen illegale bou
wels slopen. Een echtpaar uit Poppel 
kreeg een deurwaardersexploot in de bus. 

In het Aalsters carnaval werd veel 
aandacht besteed aan koning Albert, hij 
was in die stad dan ook van een hernia 
verlost. 

Twee Nederlandse baggerbedrij
ven doen een vijandig bod op hun Vlaam
se concurrent Deme. Een van de 
Nederlanders, Boskalis, biedt 12,8 miljard 
fr. In het komende weekeinde valt de 
beslissing. 

Tot slot: de cafébazin die een 
reeds aangeschoten klant zo dronken had 
gevoerd dat hij overieed is tot 18 maan
den voorwaardelijke gevangenisstraf ver
oordeeld. 

2 

ZOALS U HET ZECD 
Iemand van een Vlaamse vakbond schreef 
een brief naar federaal minister van Arbeid 
en Gelijke Kansen Laurette Onkelinx (PS). 
Het kabinet van de vice-premier schreef -
met bovenaan enkel een Franstalig brief-
hoofd - een brief terug. We willen u de 
inhoud ervan niet onthouden. De reden 
daartoe zal u onmiddeUijk in het oog 
springen. Overigens wacht bekwame ver
talers een gouden toekomst op het kabi
net van Onkelinx. 
„Geachte Heer, 

Met deze brief bevestig ik uw schrijven in 
verband met de doorzetting van de akties 
voor een gendemeutraale functie classifi
catie systeem. 

Wijs ervan overtuigd dat ik aandachtig blijf 
over deze problematiek. De dienst 
< Gelijke kansen > heeft zoals u het zegd 
reeds een uitgediept wer gerealiseerd. 
Uw voorstellen worden aldus naar deze 
administratie doorgegeven teneinde mij 
voorstellingen te laten geworden. 
Met de meeste hoogachting, 
Laurette Onkelinx 

ENKEL VU REAGEERT 

Naar aanleiding van de beslissing van 
Brussels schepen Olivier Maingain (FDF) 
om het Nederlandstalig festival 
Boterhammen in het Park, georganiseerd 
door de AncienneBelgique (AB), definitief 
uit het Warandepark te weren, stelt/«n 
Demeulemeester van de AB dat „voor der
gelijke initiatieven te weinig interesse 
door de politici wordt betoond." De 
openbare ruimten in de hoofdstad voor 

gratis festivals worden schaars. Ook in 
Bouchout krijgt het zomers festival Sfinx 
het moeilijk. 

Toch is het besluit van Maingain en het 
Brussels schepencollege ongetwijfeld 
communautair geïnspireerd. En al staan 
culturele organisatoren huiverachtig 
tegenover inmenging van de politieke 
wereld, het gaat hier om een erg betwist
bare en oneerlijke politieke beslissing. 
Want de 21 juli-volksfeesten mogen wel 
nog in het Warandepark doorgaan. 
Enkel Brussels VU&ID-raadslid en Vlaams 
parlementslid Sven Gatz en VU-voorzitter 
Geert Bourgeois protesteren tegen de 
beslissing van Maingain. Beiden vragen 
Vlaams minister van CxAxam Bert Anciaux 
(VU&ID) om het zomerfestival zijn recht
matige plaats terug te geven. 
De andere Vlaamse partijen hielden de 
lippen op elkaar. Het toont aan dat de 
Nederiandstalige belangen in de hoofd
stad al te vaak worden ontzien. Ook door 
het Vlaams Blok. Deze partij hecht meer 
belang aan de ondersteuning van de wei
nig Vlaamsvoelende Johan Demol die in 
Schaarbeek met behulp van Frantalige 
extreem-rechtse Belgicisten de burge
meesterssjerp wil omgorden. 

TIJDBOM 

Overigens laakt VU-voorzitter Geert 
Bourgeois terecht de houding van 
Brussels VLD-schepen Manu De Rons „die 
blijkbaar tot op heden nog geen protest 
tegen Maingain heeft laten horen." 
In een interview met het Belang van 
Limburg rept ook Vlaams minister-presi
dent Patrick Dewael (VLD) met geen 

wereld 

bezorgt Michel 

kopzorgen... 

woord over de Brusselse problematiek. 
Dewael stuurde wel andere duidelijke 
communautaire signalen naar de 
Franstalige partijen. In tegenstelling tot 
federaal minister van Financiën Didier 
Reynders (PRL) ziet Dewael in een voor
ziene federale belastinghervorming geen 
middel om fiscale autonomie af te rem
men. De minister-president ging ook in 
tegen vice-premier en minister van 
Buitenlandse Zaken Louis Michel (PRL). 
Die wil de defederalisering van 
Buitenlandse Handel beletten. Dewael is 
van oordeel dat er ,,voor Pasen een door
braak moet zijn om Landbouw en 
Buitenlandse Handel over te hevelen. 
Voor de financieringswet is de vervalda
tum eind 2001. Is er tegen dan geen 
akkoord, dan zullen de Vlaamse meerder
heidspartijen een wetsvoorstel in de 
Kamer indienen om de financieringswet 
te herzien. Toen we dat afspraken had 
men het over een tijdbom onder de fede
rale regering. Ik zeg u, het is een tijdbom 
en we zullen ze laten afgaan als het 
moet." 

LIJSTVORMING 

In geen enkele partij verloopt de lijstvor-
ming voor de nakende gemeenteraadsver
kiezingen vlekkeloos. In Antwerpen rom
melde het reeds binnen de VLD, CVP en 
SR Recent ontstond er ook onenigheid 
tussen de Antwerpse VU en de beweging 
ID21. Daaraan worden niet zelden ideolo
gische tegenstellingen tussen de partij en 
de beweging gekoppeld. In werkelijkheid 
zijn hier veeleer persoonlijke tegenstrij
digheden en vooral ambities in het 
geding. 

Waarover gaat het? VU en ID21 sloten op 
nationaal niveau een akkoord over de 
organisatie van de gemeente- en provin
ciale verkiezingen. Het centrale punt daar
in is dat geen van beiden met een aparte 
lijst opkomt. Bovendien staat in het 
akkoord nergens vermeld welke plaats 
ID2rers al dan niet op de lijst toegewe
zen krijgen. Dat moet uit onderhandelin
gen blijken. Ontstaat er daarover een dis
puut, dan kan een arrondissementele 
arbitragecommissie de plooien gladstrij
ken. Een eventueel akkoord binnen deze 
commissie is bindend. 

TACTISCHE OVERWEGING 

VU Groot-Antwerpen stelde voor de eerste 
rwee plaatsen aan respectievelijk Luc 
Lemmens en Koen Raets aan te bieden. De 
derde plaats werd voorbehouden aan 
Mieke Uitterlinden van ID21. Uitterlinden 
haalde tijdens de jongste verkiezingen 
voor het Vlaams parlement om en bij de 
6000 stemmen. In Antwerpen aast VU&ID 
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waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Ik vraag uw 
onmiddelijke tussenkomst in een piercing-dossier van onzen 
Adam. Hij zou ronddragen met een lichaamsvreemd voorwerp en 
zou daar mensen mee lastig vallen (foto in bijlage). Zijn school laat 
het er niet bij en maakt gewag van 'schunnigheden' en 'niet keurig 
en onaangepast gedrag'. Ze wenst niet van haar reglement af te 
stappen, zoals ook een onderwijs-instelling waarmee uwen baas 
van Jeugd ondertussen ook wel vertrouwd is. De Blauwe Bijnens 
bezorgde mij zijn gazet en daarin stelde ik vast dat de directeur 

zichzelf doorprikte: ,,De school 
en de participatieraad, waarin 
ook een afvaardiging van de 
ouders en de leerlingen zit, dis
cussiëren al maanden over het 
nieuwe schoolreglement. Maar 
dat zal pas volgend schooljaar 
worden ingevoerd. En tot zolang 
moet het huidige reglement 
gevolgd worden." (HLN, 1 maart 

jl.) Dat is zoiets als tegen de bevolking van Mozambique zeggen dat 
droog weer pas voor volgend jaar is besteld en dat ze nu dus maar 

moet roeien en hozen. Ik vind trouwens dat, i.p.v. Eddy Boutmans 
beter wat sociaUsten met een Agusta hadden kunnen gaan helpen 
maar dit terzijde. 

Vriend schrijvelaar van het nu-of-nooit-meerste gazetje: ik ben zei 
ook niet meer van de jongsten en niet altijd meer mee met di 
mode van nu, maar plateauschoenen lijken me - los van het feit da 
ik persoonlijk ze spuuglelijk vind - maatschappelijk gezien zeke 
zo gevaarlijk. Ik kan het weten. 
Uw gebroken, 

De Gele Geeraert 

ES. Adam is lid van VUJO: daar komt ge zelfs mee in den bak .. 
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op drie zetels. In die zin is het tactisch niet 
onlogisch Raetsde tweede en Uitterlinden 
de derde plaats te laten innemen. 
Niettemin eiste Uitterlinden de tweede 
plaats op en beargumenteerde dit onder 
meer met het ritsprincipe. Een arrondisse-
mentele arbitragecommissie kwam bijeen 
en besliste daar anders over. Het oor
spronkelijk voorstel werd behouden. Er 
werd tevens bepaald dat er voor de 
gemeente- en provincieraadsverkiezingen 
geen afspraken zouden gemaakt worden 
over de toewijzing van een eventueel uit
voerend mandaat. Vijf afgevaardigden van 
ID21 ondertekenden het akkoord waarin 
duidelijk staat dat Uitterlinden de derde 
plaats kan bezetten. 

POPPEN AAN HET DANSEN 

Dit akkoord is normaliter bindend. Toch 
gingen van toen af de poppen aan het 
dansen. Op een partnervergadering van 
ID21 verwierpen alle aanwezigen op aan
dringen van Uitterlinden de afspraak. 
Bijzonder eigenaardig is dat zelfs de vijf 
ID2r ers die het akkoord eerst wel onder
schreven, het nadien naar de prullen-
mand verwezen. Bovendien wou 
Uitteriinden een nationale arbitragecom
missie in het leven roepen. Voor een 
beweging die de lokale democratie in het 
vaandel draagt, is dat bevreemdend. En 
op die manier desavoueerde ze de vijf 
ID2rers. Haar voorstel tot de oprichting 
van een nationale arbitragecommissie 
werd daarom door de ID21-vergadering 
afgeketst. Overigens blijkt dat Uitterlinden 
nu eens de enen en dan weer anderen 
voor de vergadering uitnodigt. 

GOEDE WIL 

Uitterlinden is blijkbaar van slechte wil. 
Dat beweren niet enkel VU'ers, maar ook 
ID2rers. Een voorbeeld. Op een bepaald 
ogenblik stelde Raets voor om dan toch de 
tweede plaats aan Uitterlinden te geven. 
Alleen voegde hij daaraan toe, zoals in het 
akkoord staat geschreven, dat dit nog 
geen zekerheid inhoudt over het verwer
ven van een eventueel uitvoerend man
daat. Dat laatste werd door haar verkeerd 
geciteerd. De dame bleef ook tot drie 
weken na het arrondissementeel akkoord 

. geen duidelijke signalen over haar uitein
delijke beslissing geven. Ze geeft zelf toe 
ook met de partij Vivant over een verkies
bare plaats te praten. Daarop stuurde VU-
Antwerpen een fax naar Uitteriinden met 
de mededeling dat het akkoord bereikt 
door de arrondissementele arbitragecom
missie „zal worden geëerbiedigd." 
Omdat Mieke Uitterlinden na drie weken 
niet heeft toegezegd de voorbehouden 

plaats te aanvaarden, beschouwt VU-
Antwerpen „haar kandidatuur als verval
len en zullen wij eerstdaags terug een 
werkgroep 2000 samenroepen om de lijst 
verder aan te vullen, rekening houdend 
met nieuwe waardevolle kandidaten." 
ID-nationaal heeft naar iedereen een uit
nodiging gestuurd om tijdens een part
nervergadering volgende week dinsdag de 
knopen door te hakken. De meesten, 
zowel binnen VU als ID21, zoeken 
oprecht naar een vergelijk. Veel, zoniet 
alles hangt af van de houding van één per
soon. 

Antwerpenaar en VU-volksvertegenwoor-
diger Fons Borginon: „Het partijtje mod-
dervegen van mevrouw Uitterlinden mag 
nu wel ophouden!" 

De wonderen 
zUn de wereld 
nog niet uit... 

r j e VU&lD-kamerfractie heeft tegen het regerings
ontwerp betreffende de dotaties voor leden van 

de i<oninklijl<e familie gestemd. De alliantie haalde daartoe 
grondige redenen aan. IVlet de rationele opmerkingen van 

VU&ID-kamerlid Fons Borginon wou de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers geen rekening houden. 

Een bruidschat voor 
Mathilde? 

Naar aanleiding van de 'blijde intredes' 
deden prins Filip en Mathilde verleden week 
woensdag de stad Gent aan. Niet iedereen 
was daar even blij mee. Een tiental 
Volksuniejongeren maakte via affiches en 
een ludieke actie duidelijk dat voor hen de 
monarchie niet rijmt op democratie. De 
VUJO-leden werden onmiddellijk en preven
tief gearresteerd. Ze beschouwen dit „als 
een fundamentele schending van het recht 
op vrije meningsuiting. De actie vormde 
geen bedreiging voor het phnsenpaar, noch 
een verstoring van de openbare orde" De 
ordediensten waren wel zo vriendelijk om 
enige verscheidenheid onder de arrestanten 
te waarborgen. Naast antiroyalisten, werd 
tevens een fel aanhanger van het konings
huis bij de kraag gevat Die had de pech met 
'gele' kledij rond te lopen. 
Een dag na de blijde intrede keurden alle 
democratische fracties, behalve VU&ID, de 
dotaties voor prins Flllp en prinses Astrid 
goed VU&ID-kamerlid Fons Borginon wou 
amendementen op het regenngsontwerp 
indienen, maar geen enkele democratische 
partij kon daarmee Instemmen, laat staan 
dat ter zake een grondig debat werd 
gevoerd. Verslaggever Eric Van Weddingen 
vond het „niet gebruikelijk om aan dergelij

ke aangelegenheden een bespreking te wij
den." Kortom, de federale regehng, de par
lementaire instellingen en het overgrote 
deel van de politici durven geen debat over 
de rol van het koningshuis aan. Die naakte 
vaststelling verklaart veel, heel veel over de 
politieke macht van de monarchie. 
In navolging van de wet van november 1993 
en sinds de indexaanpassing van 1998 ont
vangt prins Flllp jaarlijks een belastingsvrije 
dotatie van 14,6 miljoen fr. van de belas
tingsbetaler. Waarvoor dient dat geld' 
Prinsen en prinsessen nemen geen wettelij
ke, noch grondwettelijke taken op zich. Men 
kan zich dus afvragen, in overeenstemming 
met de grondwet, waarom de phns sowieso 
dotaties moet ontvangen. „Het gaat hier 
om een soort subsidie", aldus Borginon, 
,,een vorm van levensonderhoud die objec
tief niet verantwoord is en dus als een hel-
ligmakend gebaar aan het adres van het 
koningshuls mag beschouwd worden." 
Ja, prins Filip is voorzitter van de Belgische 
Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH). 
Eventuele vergoedingen of onkosten dien
aangaande horen binnen de BDBH geregeld 
te worden. Dezelfde redenering gaat ook op 
voor prinses Astrid, zij is voorzitter van het 
Rode Kruis. Enige duidelijkheid over dit alles, 

blijft achterwege, in de plaats daarvan 
besliste de paarsgroene 'vernieuwende' 
federale regehng om de dotaties van prins 
Filip zo goed als te verdubbelen tot 31,8 mil
joen fr. per jaar. De regering beseft dat dit 
niet vanzelfsprekend is, want Flllp Is nog niet 
eens koning. Daarom motiveert de regering 
en aanvaardt de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers de beslissing met 
het argument „dat pnns Filip voortaan 
getrouwd is." 
Zou u zich ook tevreden stellen 31,8 miljoen 
fr. per jaar, een vermogen dat op 100 mil
joen fr. geschat wordt, een gratis woonst, 
geen verwarmingskosten én daarbovenop 
een huwelijksgeschenk van 10 miljoen fr.? 
Naast de hoogstaande kunstwerken die het 
phnsenpaar van de federale en de Vlaamse 
regering kreeg, er zit er zelfs ééntje tussen 
van CVP-voorzltter Stefaan De Clerck, in 
naam van alle CVP-leden. „Elke economist 
weet", zo merkt Borginon op, ,,dat een 
huwelijk voor beide partners financiële voor
delen met zich meebrengt. Deze worden 
ovengens speciaal voor het phnsenpaar niet 
teniet gedaan door de ongunstige behande
ling van andere gehuwden in de fiscaliteit." 
Het is alsof prins Filip van de belastingsbeta
ler een bruidschat voor zijn pari;ner en haar 
familie heeft gekregen. Hoe valt anders te 
verklaren dat prins Laurent geen rooie duit 
krijgt. En waarom mag prinses Astrid jaariijks 
wel over 11 miljoen fr. beschikken? 
Fons Borginon. „Het ligt wettelijk niet eens 
vast wie wel en niet tot de koninklijke fami
lie behoort en daarvoor al dan niet een 
dotatie krijgt. Overigens stel ik voor aan de 
wet van 1993 toe te voegen dat er aan de 
Kamers Jaarlijks een verslag van de uitgaven 
wordt voorgelegd. Deze worden niet door 
het Rekenhof gecontroleerd. Een minimale 
vorm van controle is dan ook noodzakelijk." 

(evdc) 
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I n de dioxinecommissie raakten de 
meerderheidspartijen en de 

oppositiepartijen liet niet eens over Pesiuiten In 
verpand met de politieke verantwoordelijkheden. 

Ondervoorzitter van de commissie Annemie 
Van de Casteele (VU&ID), die zich onthield, 

geeft tekst en uitleg. 

Er zat een mol in 
de dioxinecommissie 

"Dioxine

commissie 

geen maat 

voor niets." 

Van bij de oprichting van de dioxinecom
missie, vlak na de installatie van de paars
groene federale regering, werd duidelijk 
dat de werkzaamheden niet steeds even 
vlot zouden verlopen. De regering talm
de met het leveren van de nodige docu
menten. Commissievoorzitter Charles 
Janssens (PS) miste de nodige ambitie. 
Andere commissieleden, zoals Paul Tant 
(CVP), Charles Michel (PRL) en Gerolf 
Annemans (Vlaams Blok) hielden er een 
eigen, partijpolitieke agenda op na. De 
federale regering nam bovendien de 
commissieleden de wind uit de zeilen 
door zelf een wetsontwerp over een 

Federaal Voedselagentschap door het 
parlement te jagen, nog vooraleer de 
dioxinecommissie met aanbevelingen 
kon uitpakken. En aanvankelijk weiger
den de meerderheidspartijen om niet 
enkel de periode voor de verkiezingen, 
maar ook deze na de verkiezingen in 
kaart te brengen. Vooral op aandringen 
van ondervoorzitter Annemie Van de 
Casteele werd ook naar de rol van huidig 
premier Guy Verhofstadt, zijn adviseur 
Noël Slangen en de huidige minister van 
Landbouw, Jaak Gabriels (VLD) en van 
Volksgezondheid Magda Aelvoet (Agalev) 
gepeild. 

Geen maat voor niets 
„Nee, de dioxinecommissie is geen maat voor 
niets geweest." Zo spreekt ondervoorzitter van 
de commissie Annemie Van de Casteele (VU&ID) 
de veie negatieve berictiten over de commissie 
tegen. „We wezen lioe dan ooi< een aantai ver-
antwoordeliji<en aan, we definieerden de voor
naamste mankementen tijdens de voedselcon-
trole en voorai de aanbevelingen om die con
trole optimaal te laten verlopen, zijn belang
rijk." 
Waren die aanbevelingen noodzakelijk? De 
Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde het 
wetsontwerp in verband met een nieuw op te 
richten Federaal Voedselagentschap goeü. 
„De uitvoehng en de toepassing van die wet 
staan bijlange nog niet op punt", aldus Van de 
Casteele. ,,De dioxinecommissie heeft die leem
ten opgevuld en bijkomende structurele accen
ten gelegd. Ik denk aan ons specifiek voorstel 
voor een doorgedreven depolitisering van de 
ambtenarij en een nadere omschrijving van de 
meldingsplicht, niet enkel voor alle ambtenaren, 
maar voor alle personen, zoals verzekerings
agenten, die met een dergelijke crisis te maken 
hebben." 

De commissie heeft het ook over crisismanage
ment en betere voorzorgsmaatregelen, onder 
meer via een gegevensbank. Bijzonder belang
rijk is dat de nadruk wordt gelegd op nieuwe 
technologieën bij de controle van voedsel. „We 
stippen ook de nood aan een betere tracering 
aan, zodat de consument van in het begin van 
de voedselproductie weet welke bestanddelen 
hij op zijn bord krijgt. Dit kan niet zomaar gere
aliseerd worden, want behoeft een Europese 
regeling. Zoniet willen de Belgische bedrijven 
daar niet aan meewerken wegens concurrentie
nadelen. Ook op andere terreinen blijft Europa 
in gebreke. Nu eens worden frituurvetten wel in 
veevoeder toegelaten, dan weer niet." 
Verwees de dioxinecommissie naar een ander 
soort landbouw, waarbij de druk van lobbygroe
pen vermindert? „Op dat vlak stonden de groe
nen en de liberalen tegenover elkaar", zo ver
duidelijkt Annemie Van de Casteele. Niettemin 
heeft de commissie de volgende boodschap in 
petto: ,,De concentratie in landbouw dient te 
worden getoetst aan een duurzaam beleid, 
respect voor milieu, voedselkwaliteit en dieren
welzijn." (evdc) 
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GROOTSTE ONTGOOCHELING 

„Mijn grootste ontgoocheling is dat men 
de partijpolitieke tegenstrijdigheden niet 
heeft kunnen overstijgen", Zo vat 
Annemie Van de Casteele de onenigheid 
onder de commissieleden samen. „Het 
heeft nochtans niet veel gescheeld. Op 
een bepaald ogenblik zag het ernaar uit 
dat we over alle onderdelen van het eind
rapport een vergelijk zouden vinden." De 
finale van het beraad, verleden week vrij
dag, besliste daar anders over. Voordien 
keken de commissieleden nagenoeg in 
dezelfde richting. „We gingen stap voor 
stap te werk", zo vertelt Van de Casteele. 
„Aan de hand van vaststellingen, formu
leerden we aanbevelingen om in de toe
komst een crisis als de dioxinecrisis te 
vermijden. We slaagden erin om de ver
schillende factoren, nalatigheden en 
tekortkomingen binnen de onderschei
den betrokken instanties weer te geven. 
Het gaat hier duidelijk om een samen
loop van omstandigheden. Vandaag 
wordt de indruk gewekt alsof we daarbij 
naar een zondebok hebben gezocht. 
André Destickere, die aan belangenver
menging deed, want tegelijk als keurder 
en verzekeringsexpert optrad, krijgt 
inderdaad een serieuze veeg uit de pan. 
Niettemin verwezen we ook naar gemaak
te fouten door sommige leidende en poli
tiek benoemde ambtenaren. Ik kan u ver
zekeren dat we toen reeds op eieren 
moesten lopen. Zo bleek de CVP zeer 
gevoelig voor de tekortkomingen op het 
ministerie van Landbouw. We hebben ons 
dan ook in voorzichtige bewoordingen 
uitgedrukt. We vonden ook een vergelijk 
over de beoordeling van de manier waar
op voormalig minister van Landbouw 
Karel Pinxten (CVP) en van Volks
gezondheid Marcel Colla (SP) te werk 
zijn gegaan. " 

DE MOL 

Dat mocht echter niet baten. Er zat 
immers een mol in de dioxinecommissie. 
Op het einde van de besprekingen bleef 
met name PRL-kamerlid Charles Michel 
de giftigste pijlen op het voormalig kabi
net van de minister van Landbouw en op 
de Boerenbond richten. 
„Wat heeft hem bezield?" Zo vraagt Van 
de Casteele zich af „Wou hij zich overma
tig profileren? Michel viseerde voortdu
rend en enkel de Boerenbond, alsof de 
Franstalige liberaal opeens het bestaan 

Maar me was dan wel de mol in de commissie? 

van deze Vlaamse drukkings- en lobby
groep ontdekte." 
Uiteraard reed Michel daardoor constant 
tegen de kar van CVP-kamerlid Paul Tant. 
Tussen beide kwam het niet meer goed. 
„Heeft de Franstalige liberaal opzettelijk 
een algemeen vergelijk onder de commis
sieleden belet? Had hij zich anders gedra
gen, dan konden we waarschijnlijk een 
compromis bereiken over alle onderde
len van het rapport. Dat geven de betrok
ken VLD-kamerleden grif toe. Michel 
hield geen rekening met het algemeen 
belang en zeker niet met het specifieke 
belang van een parlementaire onder
zoekscommissie." 

RANGEN SLUITEN 

De breuk tussen meerderheid en minder
heid had ook vandoen met de vraag of de 
politieke verantwoordelijkheid van pre
mier Verhofstadt en de huidige ministers 
van Landbouw en van Volksgezondheid 
mocht aangekaart worden. 
Annemie Van de Casteele: „Ik diende 
op het einde van de vergadering een 
amendement in om ook besluiten in ver
band met hun politieke verantwoordelijk
heid te trekken. Ik wou dat in voorzichti
ge bewoordingen doen. Een parlementai
re onderzoekscommissie baseert zich op 
feiten, niet op achterliggende gedachten 
of vermoedens. Geen enkele van de 
ondervraagden heeft overigens het ach
terste van zijn tong laten zien. Toch heb
ben Gabriels, noch Aelvoet in het begin 
van hun ambtsperiode de crisis kunnen 
vermijden. En had Verhofstadt enkel de 
volksgezondheid op het oog, toen hij net 
voor verkiezingen met de nota-Destlckere 
naar voormalige premier Jean-Luc 
Dehaene (CVP) trok? Toen er werd voor
gesteld om daarover te proberen enkele 
verklaringen weer te geven, sloten de 
huidige meerderheidspartijen de rangen 
en weigerden ze daarop in te gaan. 
Daarom heb ik mij onthouden. Ik kan wel 
instemmen met de aanbevelingen van die 
commissie. Vandaar dat ik niet tegen het 
eindrapport heb gestemd. Ik heb steeds 
volgehouden dat aanbevelingen voor het 
vermijden van een dergelijke crisis in de 
toekomst de belangrijkste taak van de 
commissie is." 

(evdc) 
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V olgende week begint in Den Haag een belangrijke 

internationale vergadering, nl het 'Wereldforum 

over water'. In onze steeds kleiner wordende wereld 

neemt de schaarste aan drinkwater zienderogen toe en 

het aantal berichten over water als bron van macht en 

oorzaak van wateroorlogen groeit, de prijzen stijgen en 

men spreekt van het 'goud van de 21ste eeuw' in 

tegenstelling tot de petroleum uit de voorbije eeuw. 

^HORIZON 4' 

Zoals er voor het zwarte goud oorlogen 
zijn gevoerd en het aanschijn van de 
wereld is veranderd, zo verwacht men dat 
water in de volgende eeuw één van de 
grote diplomatieke problemen zal wor
den. De bijeenkomst in Den Haag (van 17 
tot 22 maart) heeft tot doel om een soort 
van wereldpolitiek uit te werken voor de 
eerste 10 a 15 jaar. Ik denk dat wij als 
Vlamingen daar ook zullen mee te maken 
hebben, dus: ogen open! 

DRIE THEMA'S 

In de 90'er jaren heeft de wereld gepro
beerd een soort van 'generale staf' tot 
stand te brengen die de elementen voor 
een wereld-water-politiek zou moeten 
inzamelen. Twee UNO-wereldtopconfe-
renties en twee wereldfora gewijd aan 
water hebben de oprichting meegebracht 
van een 'World Water Council' en de lan
cering van een 'Global World Partnership'. 
Het gaat hier over een verzameling van 
enkele regeringen samen met een steeds 
groter aantal privé-ondernemingen van 
wereldformaat die zich, zoals de grote 
petroleummaatschappijen van de voorbije 
eeuw, degelijk aan het structureren zijn. 
Als ik het dossier van dit Haagse wereldfo
rum inkijk stel ik vast dat de discussies 
over drie grote thema's zullen lopen: de 
handel in water, de privatiseringstenden
sen, de oligopoliepositie van sommige 
producten en ondernemingen. Laat ons 
deze ingrediënten even van dichterbij 
bekijken. 

Vooreerst de handel in water Het uit
gangspunt is vanzelfsprekend dat water 
een economisch goed is. Dat betekent dat 
er een aanbod is en een steeds toenemen
de vraag, dat er schaarste dreigt en dat het 
dus moeilijk wordt om een 'juiste prijs' te 
bepalen. Het aantal conflicten neemt toe, 
bijvoorbeeld tussen de boer, de indus
trieel en de stadsconsument, tussen de 
ecologisten en de verbruikers, tussen 
waterrijke en waterarme continenten, tus
sen landen en regio's. 
Sommige landen zoals Canada (dat 20% 
van het drinkbaar water van de hele 
wereld bezit) trachten een uitvoerverbod 
van buikwater op te leggen aan hun pro
vincies die bevoegd zijn voor de meren die 
het kostbare water bevatten. De redene
ring is: als Canada naar één of ander land 
buikwater zou gaan uitvoeren, dan is het 
volgens de afspraak van de NAFTA {North 
American Free Trade Association) ver
plicht om ook naar de andere landen van 
deze alliantie water uit te voeren. Quebec 
en New Foundland liggen dwars... 
Naast de kwestie van verkoop en interna
tionale handel in water bestaat er een veel 
gevoeliger sociaal-cultureel-ethisch pro
bleem. Immers: naast de pogingen om te 
komen tot een 'integrated waterresources 

management' op economisch vlak zullen 
de congressisten in Den Haag ook te 
maken hebben met de fundamentele 
vraag of het hier over een fundamenteel 
recht van de mens op drinkwater gaat dan 
wel over een basisbehoefte. Het verschil 
tussen een 'fundamenteel recht' en een 
'basisbehoefte' is hemelsbreed, maar ik 
heb de indruk dat diegenen die de werk
documenten voor het forum van Den 
Haag hebben opgesteld veeleer uitgaan 
van de basisbehoefte-benadering dan van 
een menselijk recht op drinkwater. De 
privé-bedrijven die zich hebben gestort op 
de winst die met wat€r kan gemaakt wor
den zijn vanzelfsprekend zoals de petro-
leumbedrijven geen menslievende instel
lingen. Het gaat over ondernemingen 

Vervolgens zijn er de frisdranken met 
Coca Cola en Pepsi aan de leiding en ten
slotte is er de hele markt van de waterbe
handeling, -zuivering enz. Elk van deze 
ingrediënten (drinkwater, flessenwater, 

Diplomatie 
en water 

zoals Vivendi, Suez-Lyonnaise des Eaux, 
Nestle, Danone, Coca Cola, Pepsi Cola. 

DE SCHELDE ALS VOORBEELD 

Het zijn deze bedrijven die in het gevecht 
om oligopolie van verschillende produc
ten gewikkeld zijn. Aan de ene kant is er 
buikdrinkwater en aan de andere kant de 
handel in flessen (Nesüé en Danone). 

dranken en waterbehandeling) heeft op 
dit ogenblik zijn eigen markten en zijn 
eigen conflicten waarvan de gehele mens
heid verschillende keren het slachtoffer 
dreigt te worden. 

Het Europees Parlement heeft zeer recent 
een richdijn goedgekeurd over de lozing 
van gevaarlijke stoffen in het oppervlakte
water. De Commissie denkt aan een bena
dering per rivierbekken. Voor het bekken 

van de Zenne zullen er waarschijnlijk niet 
veel diplomatieke conflicten zijn alhoewel 
wij ons met die benadering reeds in de 
conflictzone tussen Brussel en Vlaanderen 
begeven. Er zullen echter nieuwe diplo
matieke technieken moeten uitgewerkt 
worden wanneer het gaat over internatio
nale bekkens: voor de eerste keer zou een 
gecoordmeerde Europese set van regels 
het water kunnen bekijken vanaf de bron 
tot aan de monding met alle meren, plas
sen en bijrivieren inbegrepen. 
Vlaanderen met zijn geografische positie 
zal zich dus bijvoorbeeld de geschiedenis 
van de Schelde terug in herinnering moe
ten roepen en het wordt op dat gebied 
weer terug hard werken. Herinner u de 
Keteloorlog en Van Speyck en de ruzie met 
Nederland over de Schelde! Misschien zal, 
bij al dit diplomatieke genegocieer, af en 
toe een frisse pint wel welkom zijn... 

Hans De Beider 

Het Sint-Lukasarchief, opgericht in 
1968, voert reeds meer dan 50 jaar 
promotie voor architectuur in Beigië 
als een onderzoel<scentrum met 
aandacht voor stedenbouw, recente 
architectuurgeschiedenis, heden
daagse architectuur, monumenten
zorg, beeldi<waliteit van verstedelijk
te gebieden en milieubeheer Het 
voornaamste actieterrein is het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest De 
uitstraling van het archief in het bui
tenland is groot door publicaties die 
wereldwijd worden verspreid en 
tentoonstellingen met internationa
le weerklank Maar wegens geldge
brek staat het archief op straat 
De mededeling is Vlaams volksverte
genwoordiger Dirk De Cock niet ont
gaan en dus wendde hij zich tot de 
minister van Onderwijs 
Dirk De Cock: „Het internationaal 
vermaarde Sint-Lukasarchief wordt 
op 51 maart uit zijn pand in de 
Rogierstraat te Brussel gezet Ooit 
ontstond het als opvoedkundig 
project van de Sint-Lukashoge-
scholen, maar inmiddels heeft het 
een educatieve waarde gekregen 

voor de Nederlandse gemeenschap 
in Brussel en heel Vlaanderen. 
Helaas kan de hoge huurprijs van 
560.000 fr. per jaar niet langer 
betaald worden. De vzw beroept 
zich nu op het decreet van 22 
februari 1995 om een einde te 
maken aan de overeenkomst met 
het archief. Nochtans volgt uit die 

het Sint-Lukasarchief veilig wil stel
len, opdat het op korte en op lange 
termijn zijn werk kan voortzetten. 
Minister Vanderpoorten erkende de 
waarde van het Sint-Lukasarchief, 
maar kan niets doen Toch niet 
meteen- de regelgeving staat haar 
dat niet toe Hogescholen kunnen 
contracten afsluiten met derden 

Sint-Lulcasarchief 
staat op straat 

wettekst dat de vereniging huurgeld 
kan vragen en dus met verplicht is 
dat te doen. Daarbij moet ook in 
rekening gebracht worden dat het 
archief mede voor de uitstraling van 
de hogeschool heeft gezorgd Het 
onderwijs mag immers geen eiland 
in de samenleving zijn, maar moet 
ook maatschappelijke verantwoor
delijkheid opnemen " 
Vlaams Volksvertegenwoordiger Dirk 
De Cock vroeg Marleen Vander
poorten, Vlaams minister van On
derwijs, hoe ZIJ de huisvesting van 

voor dergelijke projecten, maar zij 
bepalen autonoom onder welke 
voorwaarden dat gebeurt Op korte 
termijn laat de minister onderzoe
ken welke juhdische mogelijkheden 
het decreet biedt Op het eerste 
gezicht lijkt daar namelijk wel wat in 
te zitten Op lange termijn is ze 
bereid mee te bekijken wie wat kan 
doen. 

D. De Cock: „We onthouden de gro
te bezorgdheid van de minister en 
haar bereidheid om mee naar een 
oplossing te zoeken." 

20% van alle 

drinkbaar 

water stroomt 

in Canada. 
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Dat Ocalan de 

doodstraf zou 
krUgen stond 
op voorhand 

vast, omdat de 
Turkse staat 

tegelUk 

rechter, 
aanklager én 

partU Is. 

V 
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De herdenking van de arrestatie op 15 
februari 1999 van Abdullah Ócalan, lei
der van de Koerdische Arbeiderspartij 
PKK, kende niet de verhoopte opkomst; 
zo meldden de Turkse kranten. Wat niet 
wegneemt dat de Koerdische bevolking in 
Noord-Koerdistan de adem inhoudt en 
zich afvraagt hoelang nog vooraleer uit 
Ankara een antwoord komt op de talrijke 
initiatieven voor een politieke oplossing 
en vrede in het Koerdisch gebied. 

VERHAAL VAN GEWELD EN... 

Reeds 15 jaar lang woedt een vuile oorlog 
en hoelang nog zal het unilaterale staakt-
het-vuren van de PKK stand houden als dit 
antwoord niet gauw komt? Hoelang nog 
zullen de Koerden de systematische arres
tatie van hun legaal en democratisch ver
kozen politieke vertegenwoordigers van 
de Democratische Volkspartij Hadep moe
ten slikken? Hoelang nog zal het duren 
dat de Koerden aangewezen zijn op 'bui
tenstaanders' om hun verhaal wereldwijd 
te vertellen? 

Op deze vragen geeft het boek 'De zaak-
Ocalan. Turkije, het Westen en de 
Koerden' geen antwoord. Deze geschiede
nis moet nog geschreven worden. Het 
boek, een bundeling van een zevental 
breedvoerige artikels, beschrijft wat aan 
deze geschiedenis vooraf is gegaan en 
eigenlijk al zolang voorafgaat dat het dé 
geschiedenis is geworden van de Koerden 
in Noord-Koerdistan in het zuid-westen 
van Turkije. Een verhaal van repressie-ver
zet-repressie, beide tegelijkertijd verhar
dend of verzachtend, maar niet langer 
evenredig. Een verhaal van aanhoudende 
militaire operaties in de Koerdische regio 
tot over de grenzen met Irak, van syste
matische arrestaties van Koerdische politi
ci en militairen, van folteringen en intimi
datie, die tot op de dag van vandaag de tal-

V'"'""' ijf tien jaar lang leidde Abdullah Öcalan de PKK in 

de oorlog tegen het Turkse leger, verleden jaar werd 

hij opgepakt en ter dood veroordeeld. Nu, eenjaar na zijn 

arrestatie, verscheen een boek dat de zaak-Öcalan in de 

context van de vuile oorlog in Koerdistan plaats. En 

uitlegt waarom het Westen al die jaren deze oorlog niet 

heeft 'willen' zien'... 

• LANDUIT • 

Koerdische media en journalisten, vaak 
met de dood tot gevolg, wordt beschreven 
in de recente geschiedenis van de 
Koerdische satellietzender MED-Ty nu 
Medya-TV Deze uiterst frequente schen
dingen van het recht op vrije meningsui
ting door de Turkse staat zijn niet alleen 
een kwestie van censuur op vitale infor-

De vuile oorlog 
in Koerdistan 

ri|ke vredesinitiatieven van Abdullah Öca
lan, de PKK, Hadep en talrijke andere 
Koerdische organisaties in de kiem smo
ren. 

Onder het charme-offensief, dat de Turkse 
staat heden ten dage opvoert, wordt nog 
steeds 'elke' vorm van Koerdische identi
teit vermorzeld onder de bijl van de 

Speciale Rechtbank voor Staatsveiligheid. 
Schuld is: Koerd zijn, want Koerd zijn 
betekent separatist zijn en separatist zijn 
betekent... terrorist zijn. Het Westen kijkt 
argwanender dan ooit toe. Zullen de 
democratische landen vallen voor de char
mes van president Demirei en premier 
Ecevit? Laten wij ons zand in de ogen 
strooien door enkele mooie beloften ter 
verbetering van de mensenrechtensituatie 
en de erkenning van de rechten van de 
culmrele minderheden? Terwijl ondertus
sen het leger, het tweede grootste van de 
Navo nota bene, rustig zijn gangetje gaat! 
De Europese landen, Amerika en bondge
noot Israël, hebben véél te verliezen in 
Turkije. 

Het boek zet de belangen allemaal op een 
rijtje, geostrategische, militaire, politieke 
en economische... 

...WESTERSE BELANGEN 

De publicatie 'De zaak-Ócalan.Turkije, het 
Westen en de Koerden' bevat een degelij
ke geschiedenis van het Koerdische volk. 
Van de Oudheid in het Land van de Tigris 
en de Eufraat, over het Ottomaanse Rijk 
tot de republiek Turkije.Vooral die laatste 
periode, gekenmerkt door de toename 
van repressie en verzet, gaan de artikels 
van Paul Vanden Bavière en Chris Den 
Hond dieper in. Objectiviteit is over het 
algemeen troef; af en toe laat men een 
steek vallen door de toevoeging van enke
le adjectieven, die het Koerdisch gewa
pend verzet voor 200% moeten legitime
ren als énige resterende verzetsmiddel 
tegen de repressie door de Turkse staat en 
het leger. Een repressie die systematisch 
en met gruwelijke middelen wordt door
gevoerd met het oog op de uitroeiing van 
het Koerdische volk. 

VAN VOLKERENMOORD... 

Het relaas van deze repressie wordt in 'De 
zaak-Ócalan' levensecht in de getuigenis 
van een Koerdische )ournaliste van Ozgur 
Politika, die de psychologische en fysi
sche foltertechnieken meermaals aan den 
lijve heeft ondervonden. Het hardhandig 
opleggen van het zwijgen aan de pro-

matie maar evenzeer van pogingen tot eli
minatie van de Koerdische taal, drager van 
de Koerdische culturele identiteit, bind
middel van het Koerdische volk en motor 
van het nationale bewustmakingsproces. 
Het IS dan ook in de voorstelling van de 
Koerden als een volk dat 'De zaak-Öcalan' 
de Koerden en hun geschiedenis recht aan 
doet. De toekenning van de rechten van 
culturele minderheden, zoals het Verdrag 
van Kopenhagen vooropstelt, doet in feite 
de Koerden in Zuid-Oost-Turkije tekort 
maar kan alvast beschouwd worden als 
een éérste essentiële stap in de goede 
richting. Vooral de Europese Unie, die 
Turkije in november jl. nog aanvaardde als 
kandidaadidstaat, zal er moeten op toe 
zien dat het land binnen zijn democratise
ringsproces de Koerdische bevolking en 
haar rechten insluU. 

... EN WAPENHANDEL 

Maar er is de geostrategische ligging van 
Noord-Koerdistan, er zijn de talrijke mine
rale bronnen, er is het profijt van de 

wapenhandel en er is vooral het water, dé 
energiebron van de 21ste eeuw. 
Wat Europa moet durven opgeven aan 
militaire en economische belangen wil het 
de erkenning van de mensen- en volke
renrechten door de-Turkse staat afdwin
gen, wordt kritisch beschreven in de laat
ste hoofdstukken van het boek. Vooral de 
gedetailleerde informatie over de wapen
handel tussen de Europese landen en 
Turkije en over de economische oorlog 
die wordt uitgevochten op diplomatiek en 
militair niveau omwille van de geostrategi
sche ligging van Noord-Koerdistan voor 
het olietransport en het stuwdammenpro-
ject Gap dragen bij tot een betere kennis 
van de redenen waarom Turkije zo hard
nekkig vasthoudt aan de ontkenning van 
het bestaan van het Koerdische volk. Het 
verklaart ook waarom de Europese landen 
Turkije nauwelijks op de vingers durven te 
tikken voor de vuile ooriog die het Turkse 
leger in Noord-Koerdistan voert. 
Lezing van het boek 'De zaak-Öcalan. 
Turkije, het Westen en de Koerden' is aan 
te bevelen voor allen die een duidelijker 
én vooral realistischer kijk wensen op de 
toestand van de Koerden in Zuid-Oost-
Turkije gisteren en vandaag. 

Isabelle De Keyset 

c& De zaak-Öcalan. Turkije, het 
Westen en de Koerden. Paul Vanden 
Bavière (red.). Met bijdragen van 
Derwich M. Ferho, Chris Den Hond, 
Ludo De Brabander, Carta Van Os. 
Uitg. Epo, Deume, 1999- 595 fr. Info: 
Koerdisch Instituut van Brussel, 
Bonneelsstraat 16, 1210 Brussel, tel. 
02/230.89.30, fax 02/231.00.97. 

Het Turks leger op een na het grootste van de Navol 
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H et Hof van Cassatie is als geen andere 

rechtsinstantie geïnformatiseerd en 

toch loopt de werking hopeloos mank. Geert Bourgeois 

stelt een oplossing voor 

4 SAMENLEVING 4 

Pariteit Hof van 
Cassatie doorbreicen 
Uit jaarverslag van het Hof van Cassatie 
1998-1999 blijkt o.a. dat de achterstand 
aan Nederlandstalige kant zeer groot is, 
hoewel de Nederlandstalige magistraten 
veel meer arresten vellen dan hun 
Franstalige collega's. 

VU-voorzitter en federaal kamerlid Geert 
Bourgeois zocht verklaringen. 

CIJFERS 

Hieronder volgen, telkens per Kamer, ach
tereenvolgens het totale aantal zaken en 
arresten, het aantal voor de 
Nederlandstalige afdeling en het aantal 
voor de Franstalige afdeling: 

1. Aantal te wijzen zaken: 
Ie Kamer 1.306 = 985 (75,5%) + 321 
(24,5%) 
2e Kamer 1.445 = 1.145 (80%) -I- 300 
3e Kamer 248 = 138 (55%) -I- 110 

2. Aantal gewezen arresten: 
Ie Kamer 552 = 376 (68%) + 176 (32%) 

2e Kamer 1.602 = 886 (55%) -I- 716 

3e Kamer 174 = 89 (51%) -h 85 

3. Nieuwe zaken: 
Ie Kamer 742 = 474 ^ 268 
2e Kamer 1.743 = 996 -I- 747 
3e Kamer 210= 133 + 77 

Hieruit blijkt dat de Nederlandstalige 
magistraten in de Ie Kamer, ondanks het 
feit dat zij slechts met evenveel zijn als 
hun Franstalige collega's, niettemin 68% 
van de arresten wijzen. In de 2e Kamer is 
dat 55%. 

Een en ander heeft zware gevolgen én 
voor de Nederlandstalige rechtzoekende 
(de achterstand wordt groter) en voor de 
Nederlandstalige magistraten, die harder 
moeten werken. 

VERBIJSTEREND 

Hoelang duurt de doorlooptijd? Het jaar
verslag is daarin, aldus Bourgeois, zeer 
vaag. Voor de 2e en de 3e Kamer wordt er 
geen opsplitsing gemaakt. Er wordt alleen 
gezegd dat de doorlooptijd minder dan 1 
jaar bedraagt. 

Voor de Ie Kamer wordt medegedeeld dat 
de doorlooptijd in de Franse afdeling 18 
maanden bedraagt en in de Nederlandse 
afdeling 'zeer lang' is. 
Geert Bourgeoi" „Ik heb de minister 
daarover geïntCx .leerd op 9 november 
'99. Hij kon de gemiddelde doorlooptijd 
aan Nederlandstalige kant per Kamer niet 

opgeven. Dezelfde dag heb ik een schrif
telijke vraag ingediend met het doel deze 
gegevens te verkrijgen." 
Vermits de minister hem niet heeft geant
woord, stelde Bourgeois op 22 februari jl. 
een nieuwe mondelinge vraag. Het ant
woord dat het VU-kamerlid ontving is ver
bijsterend. 

G. Bourgeois: ,,Procureur-generaal Piret 
laat weten dat in het verleden reeds der
gelijke berekeningen verricht werden 
voor een periode van 3 maanden. Daaruit 
blijkt dat er een week opzoekwerk nodig 
is voor een lid van de griffie en voor een 
lid van het secretariaat. 

Met andere woorden: de gegevens kun
nen zogezegd niet verstrekt worden. Dit is 
onaanvaardbaar. Immers, de doorlooptijd 
aan Franstalige kant kan wèl berekend 
worden. Bovendien is het Hof van 
Cassatie als geen andere rechtsinstantie 
gemformatiseerd. Het is duidelijk: de 
Nederlandstalige rechtzoekende mag niet 
weten dat hij waarschijnlijk dubbel zo 

lang moet wachten op een arrest als de 
Franstalige rechtzoekende, ondanks het 
feit dat de Nederlandstalige raadsheren in 
het Hof van Cassatie zich bovenmatig 
inspannen." 

Er is, aldus Geert Bourgeois, maar één 
oplossing: de pariteit in het Hof van 
Cassatie moet doorbroken worden. 

Eind vorige week stapte Milieucommis
saris Margot Wallstróm naar het Euro
pees Hof van Justitie om het 
Nederlandse mestbeleid aan te klagen. 
Volgens haar blijven met het 
Nederlandse systeem, dat de hoeveelhe
den fosfaat per bedrijf controleert, te 
hoge nitraatconcentraties mogelijk. Aan 
europarlementslid Bart Staes (VU&ID) 
deelde ze mee ook „op de hoogte te zijn 
van de ernstige problemen waarmee het 
Vlaamse Gewest wordt geconfronteerd 
wegens de aanwezigheid van aanzienlij
ke hoeveelheden fosfor en stikstof". 

VERDUBBELING 

De fosfor- en stikstofconcentraties zijn 
zowel afkomstig van chemische meststof
fen als van natuurlijke mest uit de vee
teelt. Samen zorgen ze voor meer dan 
600 kilogram stikstof per hectare. „Deze 
overdreven hoeveelheden liggen aan de 
oorsprong van een diffuse verontreini
ging van het grondwater, wat blijkt uit de 
verslagen van de Vlaamse Milieumaat
schappij en van eutrofiëring van het 
meeste oppervlaktewater; verder dragen 
ze bij tot de eutrofiëring van de Noord
zee", aldus Wallström. 
Eutrofiëring is het proces waarbij water
planten en algen buitensporig aangroei
en als gevolg van het verhoogd mestaan-
bod. Deze sterke plantengroei leidt tot 
een daling van het zuurstofgehalte. 
Vissen en andere waterdieren zijn hier
van het slachtoffer. De afgelopen jaren 
wordt ook in de Noordzee een overvloe
dige algengroei waargenomen, vooral in 
de strook voor de Vlaamse kust tot 
boven de Wadden-eilanden 
In 2000 zal volgens de Vlaamse Milieu

maatschappij dubbel zoveel mest wor
den gebruikt dan wettelijk is toegelaten. 
De totale mestproductie bedraagt dan 
90.000 ton fosfaat en er is slechts plaats 
voor 50.000 ton. Hierdoor komt de nale
ving van de Europese Nitraatrichtlijn 
tegen januari 2003 in het gedrang. Reeds 
in '96 was er een fosfaatproductie van 82 
miljoen kilogram, waarvan 37 miljoen 
uit de rundveehouderij, 32 uit de var
kenshouderij en 11 miljoen uit de pluim-

drijf een bepaalde hoeveelheid per hec
tare niet overschrijdt. De grenswaarden 
liggen op 210 kilogram stikstof voor de 
periode '99 tot 2002 en 170 kilogram 
stikstof vanaf 2001. 

De Commissie had reeds begin juli '99 
een met redenen omkleed advies 
gestuurd naar het Vlaams Gewest om 
een bijsturing te vragen van het eerste 
Mestactieplan. Hoewel commissaris 
Wallstróm geen details wil geven over 

Commissie 
bezorgd over 

mestprobleem in 
Lage Landen 

veehouderij. Daarbij komt nog eens 5 
miljoen kilogram kunstmest. De 700 000 
kilogram fosfaat van schapen, geiten en 
nertsen, werden in dit overzicht buiten 
beschouwing gelaten. 

ONTOEREIKEND 

„In het licht van deze situatie heeft het 
Vlaamse Gewest niet alle relevante zones 
van zijn grondgebied aangewezen als 
kwetsbare zones", zo antwoordde 
Wallström eind februari op een schrifte
lijke vraag van Staes. Artikel 5 van de 
Nitraatrichdijn bepaalt dat voor deze 
zones een actieprogramma dient opge
steld met maatregelen die waarborgen 
dat de jaarlijkse hoeveelheid dierlijke 
mest voor elk landbouw- of veeteeltbe-

deze inbreukprocedure, wijst ze toch op 
het „weglaten van een aantal wateren 
die als door nitraten verontreinigd zijn 
aangemerkt". De actieprogramma's voor 
Vlaanderen waren onvolledig, voor 
Brussel en Wallonië ontbraken ze zelfs. 
Het bewakingssysteem zou ontoerei
kend zijn en het eerste uitvoeringsrap
port voldeed niet aan alle eisen. 
Indien het tweede Mestactieplan, dat 
onlangs door het Vlaams Parlement werd 
goedgekeurd, geen afdoend antwoord 
biedt op het advies kan de Commissie de 
kwestie aanhangig maken bij het Hof van 
Justitie. Vlaanderen zal dan - naar analo
gie met Nederland - juridisch vervolgd 
worden. 

(^db) 

Nederlands
talige recht
zoekende 
moet langer 
wachten, 
magistraat 
moet harder 
werken... 
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De regionale vu-krant 

De destijds alom bejubelde Bart Caron, 
baanbreker voor Brugge 2002 en huidig 
raadgever van minister Bert Anciaux, 
heeft het nu plots verkorven 
Waarschijnli|k in de i)ver vroegtijdig een 
politieke concurrent uit te schakelen 
wordt nu ook en steeds meer en meer 
VU&ID-man Pascal Ennaert in een ver
meend anti-Brugs complot genoemd 

CONCERTZAAL 

In een vlaag van stemmingmakerij en met 
de gemeenteraadsverkiezingen in zicht 
meende Vincent Spruytte (VLD) de minis
ter te moeten aanklagen omdat die het 
had aangedurfd in een eerste ronde van 
de voorstelling van zijn beleidsnota 
Brugge hnks te laten liggen Trouwens wat 
het huisvestingsbeleid van de minister 
betreft, was Brugge dan weer wel als eer
ste aan de beurt Burgemeester Patrick 
Moenaert (CVP) ligt, sinds zijn vriend en 
partijgenoot Luc Martens de ministerpor
tefeuille moest neerleggen, meer wakker 
van het financieel debacle bij de bouw van 
de concertzaal m plaats van na te denken 
over de concrete invulling ervan Niet te 
verwonderen nu hij eindelijk ook eens 
een dossier inhoudelijk zal moeten ver
antwoorden, gniffelt de Brugse goege-

8 

D e beleidsnota van minister van Cultuur Bert 

Anciaux doet stof opwaaien, en niet in het minst 

in Brugge, Europa's culturele hoofdstad 2002. Politici van 

zowel CVP, SP en VLD steken er hun wrevel niet onder 

stoelen of banken. 

4- UIT DE REGIO ^ 

Cultureel paniekvoetbal in Brugge 
meente Vanuit de vrees voor een mogelijk 
financieel debacle verdenkt hij nu zelfs de 
minister van politieke spelletjes Schepen 
van Cultuur Yves Roose (SP) loopt al een 
paar weken terecht ongemakkelijk omdat 
burgemeester Moenaert hem zelfs met uit
nodigde voor een eerste contact met de 
minister op het Brugse stadhuis Of het 
schepencollege op z'n sterkst als team 
Vreemd is dat de Brugse culturele wereld 
minder negatief reageert dan de grote 
Brugse partijen Cultuurmensen zien in 
de beleidsnota kansen liggen om definitief 
door te breken naar de eerste klasse van 
de Vlaamse cultuursteden Minister Bert 
Anciaux wil immers extra middelen inves
teren in regionale jeugdcultuurcentra, de 
kunstencentra (De Werf) en het clubcir
cuit (De Cactus) Door meer middelen 
voor het museumdecreet zal Brugge mis
schien eindelijk kunnen werk maken van 
de digitalisenng van zijn musea Via erf-
goedconvenants krijgt Brugge zelfs de 
kans om echt werk te maken van de ont
sluiting van zijn njk roerend patnmoni-
um Bert Anciaux geeft m de beleidsnota 
de ene voorzet na de andere in verband 
met de jeugdcultuur, het stadsbestuur 
hoeft ze maar binnen te koppen 

WAKKER SCHIETEN 

Soma de Bal, directrice van het 
Cultuurcentrum (de Stadsschouwburg, de 
Biekorf, de Dijk, ) zal je met horen kla
gen Het kan bijna met anders of de 
opheffing van de erkenningstop en de 
middelen voor projecten en vernieuwen
de initiatieven zullen er voor zorgen dat 
de Ijzersterke werking van het Cultuur
centrum eindelijk de middelen knjgt die 
het verdient Voorwaarde is natuurlijk 
dat het Cultuurcentrum ook binnen het 

WO jaar na Cezelle mag Brugge z n 

particularisme afzweren 

concept van de concertzaal de nodige 
ruimte zal krijgen, iets waarover binnen 
het schepencollege op dit moment nog 

altijd geen duidelijkheid is geschapen 
Ook het socio-culturele verenigingsleven 
kan juichen Het sneeuwbaleffect van de 
kosten van de grote koepelverenigingen 
zal een halt worden toegeroepen, de nieu
we middelen zullen via stedelijke cultuur-
beleidsplannen eindelijk naar de plaatse
lijke verenigingen vloeien Zo zal een aan
tal boeiende verenigingen met meer moe
ten wachten om subsidies te krijgen tot 
een of andere vaderlandslievende vereni
ging uitsterft Rembetica (Brugges 
Festival) zal dan misschien ook de infrast
ructuur knjgen die ze verdient En omdat 
Ene van Hove op de cel van 'Brugge 
2002' nu al mag werken aan de opmaak 
van zo'n cultuurbeleidsplan kan de 
Breydelstad zelf met kilometers voor
sprong de grote sprong voorwaarts begin
nen Op voorwaarde natuurlijk dat burge
meester Moenaert en zijn schepen van 
Culaiur wakker schieten, zich niet ver
stoppen achter partijpolitieke insinuaties 
en werken aan sterke inhoudelijke dossie
rs die de kansen uit de beleidsnota moe
ten verzilveren 100 jaar na Gezelle wordt 
het immers tijd dat we het particularisme 
afzweren Op de steun van VU&ID-Brugge 
kunnen ze alvast rekenen 

Joel Boussemaere 

Vierdaagse uitstap 
naar Fryslan 

De Vlaamse Knngjohannes Ockeghem van 
Dendermonde organiseert op 4, 5, 6 en 7 
mei 2000 een kleine reis naar Fnesland 
Naast het toenstische en culturele aspect 
komt ook het politieke leven aan bod 
Het programma kan aangevraagd worden 
bij William Beaufays of bij Lutgart De 

Beul Inschrijvingsprijs is 12 750 fr, alles 
inbegrepen Deelname staat voor iedereen 
open 
Info William Beaufays, Krijgshof 3/224, 
9200 Dendermonde (052/22 17 58) en 
Lutgart De Beul, Oude Vest 123, 9200 
Dendermonde (052/21 32 67) 

Derde iD-dag op komst 
'Nieuwe uitdagingen. Nieuwe antwoorden' is 
het thema van de 3de ID-dag die door gaat m 
Gent op zaterdag 18 maart ID21 wil daarmee 
inspelen op de nieuwe thema's die zich aanrei
ken in het begin van de 21ste eeuw De over
gang tussen de industriële samenleving en de 
informatiemaatschappij zorgt voor een enorme 
uitdaging, niet alleen op economisch maar ook 
op sociaal en cultureel vlak 

WERKGROEPEN 

Er IS de werkgroep Mobiliteit Dit dossier, dat 
meestal wordt bekeken vanuit milieustand-
punt, wordt door ons ook vanuit een puur 

technisch oogpunt benaderd ID21 wenst een 
globale aanpak, zonder oogkleppen Mobiliteit 
IS en zal in de toekomst een gegeven worden 
dat de welvaart van een maatschappij mee zal 
bepalen Moeten we een mentaliteitswijziging 
stimuleren door fiscale middelen' Is de oplos-
smg van het mobihteitsprobleem het doen 
afiiemen van de mobiliteit of het zoeken naar 
technische oplossingen' Op deze vragen 
hopen we een afdoend antwoord te vinden 
Het tweede thema is de werkgroep Lokaal 
beleid Deze eerder praktische werkgroep (in 
het licht van de gemeenteraadsverkiezingen) is 
bedoeld voor mensen die zich op lokaal vlak 
voor VU&ID willen inzetten Een dynamisch 

beleid op lokaal vlak is meer dan op andere 
niveaus een mogelijkheid om door middel van 
kleine projecten en het openbreken van ver
starde structuren het verschil te maken 
De derde werkgroep is voor ID21 een thuis-
match Deze werkgroep met als titel Digitaal 
Vlaanderen behandelt internet en de nieuwe 
economie We mogen gerust stellen dat we in 
ID21 over internet en zijn maatschappelijke 
gevolgen heel wat ervaring in huis hebben In 
de toekomst zal ID21 dit dan ook meer en 
meer politiek vertalen Op de ID-dag willen we 
uitpakken met ons digitaal actieplan en dit 
toetsen aan een kntisch publiek Deze boeien
de matene moet zeker enkele interessante en 

gedurfde stellingen opleveren In de werkgroe
pen zal gediscussieerd worden over de ver
schillende aspecten van het thema Deze dis
cussies moeten stellingen opleveren die in de 
namiddag plenair zullen worden gestemd 
Naast het seneuze politieke werk zal er plaats 
zijn voor een informele babbel met een drank
je en er is een optreden van stand up come
dians 

°» De ID-dag gaat door in de Sociale 
Hogeschool op het Sint-Annaplein 31 te 
Gent, van 10 tot 16 uur. 
Info: tel: 02/2233933, fax 02/2233934. 
E-post: info@ID21.be 
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vu-Turnhout 
laakt CVP-houding 

Aktief Overpelt 
Dit jaar werd de feestdag (27 februari) van 'Aktief' met 
via WIJ bekendgemaakt Door het grote aantal voor
inschrijvingen zat de zaal meteen vol, 500 feestvier-
dersi Meer gegadigden konden wij echter met aan 
Inrichters én bezoekers waren weer uiterst tevreden 
'Aktief' staat klaar voor de gemeenteraadsverkiezin
gen 

Namens het bestuur Linda Vissers en Gerard Geerts 

# UIT DE REGIO • 

De CVP gaat van de gezinsfiscaliteit een 
prioriteit maken naar de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen en trekt de 
boer op met affiches en een petitieaktie 
Zij stelt dat gehuwden met twee inko
mens gediscrimineerd worden ten 
opzichte van samenwonenden, dit is ook 
zo Vanuit de oppositie wil zij die hervor
ming beïnvloeden, omdat zi) van mening 
is dat de regering-Verhofstat geen priori 

teit verleent aan de gezinsfiscaliteit 
Als Volksunie hebben wij dit bi) de vorige 
regeringen (CVP-regenngen) meermaals 
aangeklaagd Wi) vinden het hypocriet dat 
de CVP, die de vorige 50 jaar mee het 
beleid heeft bepaald en deze discrimina
tie mee in het leven heeft geroepen en in 
stand gehouden, nu op straat komt om 
dit te bestrijden Tevens vraagt zij aan 
gezinnen hen hierin te steunen Het lach

wekkende is, dat )e als gezin, een parti) 
steunt die dit jaren in stand heeft gehou
den De vraag alleen al getuigt van weinig 
respect voor de gezinnen in kwestie Wij 
kunnen hieruit twee mogelijke redenen 
onderscheiden Ten eerste de CVP ziet 
nu haar fout in en wil deze graag recht
zetten De intellectuele eerlijkheid 
gebiedt echter te zeggen dat zij de gezins
fiscaliteit jaren stiefmoederlijk heeft 

behandeld Of ten tweede de CVP zit in 
activiteitenarmoede en haalt dan maar 
aan wat zij zelf jaren achterwege heeft 
gelaten en wrijft dit de huidige regering 
aan 

De Volksunie van het arrondissement 
Turnhout zegt dan ook, dat de gedupeer
de gezinnen deze fiscale boete van de 
afgelopen 50 jaar op 8 oktober met ver 
geten zullen zijn 
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OOST-VLAANDEREN 
vr. 10 maart ERPE-MERE: Tot 10/5 

kan u inschrijven voor een driedaagse bus
reis van het Rodenbachfonds naar de 
Moezel, van 29/4 tot 1/5 info en inschrij
ving Christina Smekens 0476/47 37 83 

Za. 11 maart GENT: 5de Algemene 
ledenvergadering van de Volksunie-
Jongeren Met nationale bestuursverkie-
zingen Vanaf I3u m de Sociale Hoge
school, St -Annaplein 31 te Gent Meer in
fo 02/219 49 30 Of 02/217 63 28 

ZO. 12 maart SINT-NIKLAAS: 
Aperitiefdebat DF 125 jaar Met Ludo 
Beheydt (UCL) en Flip C Droste (KUL) over 
De toekomst van het Nederlands' 

Moderator Leo De Meulenaar Om 11u in 
de Foyer van de Stadsschouwburg Deel
name 150 fr Info 03/776 66 23 

Dl. 14 maart NINOVE: VVVC-
Ledenvergadermg Om I4u 30 in De 
Pallieter, Smid Lambrechtstraat 100 te 
Outer Met koffietafel en filmvoorstelling 
door Florent Van Opstal over Baja Califor
nia en Sn Lanka Org vwc-Ninove 

zo. 19 maart SINT-NIKLAAS: 
Aperitief debat DF 125 jaar Met Ene 
Defoort (KUB) en Mare Reynebeau (Knack) 
over 'Vlaamse beweging nationalisme en 
Identiteit Moderator Frank Juod 0m11u 
in de Foyer van de Stadsschouwburg 
Deelname 150 fr info 03/776 66 23 

za. 25 maart AALTER: Jaarlijks 
vriendenmaal van de Vlaamse Vnenden-
knng Gastspreker minister Bert Anciaux 
vanaf 19u 30 in de gemeentelijke feestzaal 
te Aalter-Brug Cardijnlaan 5 Inschrijven 
vóór 17/3 bij Guido Van den Kerchove 
(09/374 25 00) Deelname 550 fr 

20. 2 april CENT: Lentefeest van 
VU-St -Amandsberg/Oostakker Vanaf 
11u 30 in het Novacentrum Bernadette-
straat 134 te Gent Gastspreker is ere-
senator Oswald van Ooteghem Deelname 
koud buffet 400 fr -12j 200 fr 
Inschrijven vóór 30/3 bij Erwin Herman 
09/251 50 08 

za. 15 april AAICEM: Eetfestijn van 
vu-Burst-Bambrugge-Aaigem Van I8u 30 
tot 21u in zaal Torengalm Dorp Aaigem 
Deelname 350 fr kinderen 200 fr Ook op 
16/4 van 11u 30 tot 14u Kaarten bij Jan 
De vuyst (053/62 32 80) Rudy Van 

Droogenbroeck (053/62 68 99) en 
Chnstina Smekens (053/62 73 89) 

WEST-VLAANDEREN 
vr. 10 maart IZECEM: Geleid 

bezoek aan het bedrij NV Dumo Om 18u 
aan de ingang van het bedrijf Wijnendale-
straat 171 Beveren-Roeselare Strikt 
noodzakelijk vooraf aanmelden bij Josée 
Bogaert (051/30 10 39) Org, VSVK 

Dl. 14 maart IZECEM: Vierde fiets
tocht Start om 14u aan het beeld Het 
Paar, Korenmarkt Org VWC-Fietsclub 

Dl. 14 maart IZECEM: Bezoek aan 
het Borstelmuseum o I v stadsgids Mana 
Flonzoone Om 20u aan ingang museum 
de Pelichystraat Org FVV-lzegem 

WO. 15 maart KORTRIJK: Ge 
spreksavond met minister Bert Anciaux 
over Jongeren in het nieuwe millennium 
Om 20u in de grote aula van KULAK 
Toegang 50 fr Org VUJO-arr KRT 

DO. 16 maart BRUGGE: Pieter Jan 
Verstraete over Onverfranst - onver-
duitst De oorlogsjaren van Jeroom Leun-
dan' Om 15u in De Gulden Spoor tZand 
22 te Brugge Org Informativa vzw 

Vr. 17 maart KOEKELARE: 
Ledenfeest VU-Koekelare Margriet Her
mans over ID Wat kan' Waarom' Hoe' Om 
20u 30 in Hertog van Arenberg , Moere-
straat 1 Gratis toegang Vooraf, om 
19u 30 etentje Info bij Norbert Vande-
casteele, 051/58 30 05 

Vr. 17 maart BISSECEM: Jaarlijks 
Varken-aan-'t-spitfestijn van vu-Bissegem 
Van 19u 3 tot 21u 30 in OC de Neerbeek 
Bissegem (aan station) Nadien gezellig sa
menzijn met discobar Deelname 500 fr 
(aperitief en drankbon gratis) Kaarten bij 
A Viieghe (056/35 08 75) 

Vr. 17 maart LEDEGEM: Keuze-
kaarting van VU-Ledegem Vanaf 18u in 
zaal De Kobbe te Rollegem-Kapelle Ook op 
18/3 vanaf 17u en op 19/3 vanaf 9u 

Ma. 20 maart ROESELARE: 
Leesclub Hersenschimmen' van H Bern-
lef Boekbespreking door Frans Pottie Om 
I4u in OZV, Gaaipersstraat 2 Org VWG-
Roeselare 

Dl. 21 maart IZECEM: Kreta met 
muziek en dia's door Dirk Declercq Om 
14u 30 in De Drie Gezellen Menten-
hoekstraat4 Org VWC 

Wo. 22 maart BRUGGE: Diavoor
dracht door Paul übeert over Berner 
Oberland Interlaken en het Jungfrauge-
biet 0m15u in de Magdalenazaal Violier-
straat 7 te Brugge Org WVG-Brugge-
Noord 

Di. 28 maart IZEGEM: Vijfde fiets
tocht Start om 14u aan het beeld Het 
Paar' Korenmarkt Org WVC 

DO. 30 maart BRUGGE: Vnjen en 
trouwen in Vlaanderen van de Middel
eeuwen tot heden Door Chns Vanden-
broeke Om 20u in De Gulden Spoor, t 
Zand 22 Inkom 100 fr leden 50 fr Org 
Vlaams Forum i s m VCLD 

vr. 31 maart OOSTENDE: Annemie 
Van de Casteele spreekt over de 
Dioxinecnsis Om 20u in feestzaal Herten-
dale leperstraat 22 Org vu-Oostende 

Zo. 2 april IZECEM: Wandeling in 
Passendale o I v Raf Strgier Vertrek naar 
Passendale om 13u 50 aan het Vlaams 
HUIS Org Wandelclub Vlaams Huis 

Ma. 3 april ROESELARE: Uitgaans
leven in de jaren 50 Voordracht door 
Roger Noyez Om I4u 30 in PC Katten-
straat 29 te Roeselare Org VWG-Roese-
lare i s m VCLD 

Di. 4 april IZECEM: Namiddaguit-
stap naar Kinepolls Vertrek met bus om 
12u 15 aan lokaal De Drie Gezellen 
Mentnehoekstraat 4 Deelname 500 fr 
Vooraf inschrijven bij Lucien Velghe 
(051/30 69 06) Org VWC-lzegem 

Do. 6 april IZECEM- Achter België 
door Dirk Achten (De Standaard) Om 20u 
in de bar van de Stedelijke Academie voor 
Muziek en Woord Kruisstraat 15 Teogang 
80fr, abo'sgratis Org vsvK 

Dl. 11 april IZECEM: Zesde fiets
tocht van WVG-fietsclub Start om 14u 
aan het beeld 'Het Paar Korenmarkt 

Di. 11 april IZECEM: Uiteenzetting 
door Peter Depoorter over 'Etiquette Om 
20u in De Dne Gezellen Mentenhoek-
straat Org FW 

VLAAMS-BRABANT 
vr. 10 maart DWORP: Jaarlijkse 

kaartavond Koejonnen voor saucissen van 
VU-Groot-Beersel In zaal Ons Huis Vroe-
nenbosstraat 1 te Dworp Aanvang 20u 
Inschrijven vanaf 19u 30 Iedereen wel
kom 

Vr. 17 maart HERENT: lerse Avond 
t g V St -Patnck s Day Om 20u in de Dne-
koningenzaal Schoolstraat te Herent Met 
optreden van Enn Gobrach en vertellingen 
door Ron Langenus Iedereen welkom 
Toegang gratis Org Dosfelkring Herent 

Za 18 maart STEENOKKERZEEL: 
Kaas- en Wijnavond op Breugeliaanse wij
ze Vanaf 18u in de parochiezaal Humel-
gem Billaststraat 37 te Steenokkerzeel 
Org VU-ID21 en VUJO-Steenokkerzeel 

Zo. 19 maart BRUSSEL: Pannen
koekennamiddag van VU-Brussel Van 14 
tot 18u in De Spiegelzaal van De Markten 
Oude Graanmarkt 5 te Brussel 

za. 25 maart HALLE: lers-Viaams 
Eetfestijn Van17tot23u in tvergeetme-

nietje Kasteelstraat Essenbeek Met lerse 
volksmuziek Ook op zo 26 maart van 
11u30 tot 16u (zonder muziek) Org 
VU&ID-Halle 

Za. 1 april BEERSEL- Jaarlijkse 
kaasavond met Vlaamse kazen en lekkere 
streekbieren Vanaf 18u m de 
Gemeentelijke Feestzaal Hoogstraat 1 te 
Beersel Org VU-Groot-Beersel 

zo. 2 april TERVUREN: 
Steakfestijn Vanaf l l u 30 in het Koninklijk 
Atheneum Boulangerlaan 7 te Tervuren. 
Org VU-Duisburg-Moorsel-Tervuren 

ANTWERPEN 
WO. 15 maart BORGERHOUT: Knng 

voor Vlaamse Volksontwikkeling naar 
Wereldmissiehulp te Boechout Vertrek om 
12u45 Stenenbrug te Borgerhout Er zijn 
verschillende opstapplaatsen Deelname 
400 fr (autobus + koffietafel) Zo vlug 
mogelijk inschrijven bij Jan De Scheerder, 
02/236 45 40 

00. 16 maart MORTSEL: F W -
Mortsel bezoekt atelier van Mortselse kun
stenares Hilde Lombaerts Aanvang 14u 
Info op tel 02/455 17 76 

za. 18 maart EDEGEM: Busurtstap 
naar Limburg voor FW-prov Antwerpen 
Diezelfde avond om 20u zangavond Kom 
zing met mij' Info bij H De Wit 
03/449 17 66 

za. 18 maart EDEGEM: Kom zing 
met mij Zangavond m m v Miei Cools Om 
20u in Zaal Elzenhof Kerkplein Inkom 220 
fr -t-Spas 170 fr Org Cult Kring Blauw-
voetvendels, FW. VNSE i s m Mm Vlaamse 
Gemeenschap 

zo. 26 maart MECHELEN: 
Pannenkoekenfeest van VU-Mechelen Van 
14 tot 19u in parochiezaal St -Cecilia te 
Leest Info Enk D Hiet 015/27 70 25 

zo. 26 maart WOMMELGEM: 
Aperitief concert Om lOu 45 in Home Sint-
Jozef Kallement 1 Optreden zigeunertno 
Gipsy Baron Org KK Jan Puimège 

Dl. 28 maart WOMMELGEM: Caro-
lus Boromeus Concert door orkest Leopo-
lis uit Oekraïne Kaarten 500 en 600 fr Bij 
Ward Herbosch 03/353 68 94 Org KK 
Jan Puimège 

WO. 29 maart TURNHOUT: Om
gaan met Vlamingen door Fons Borginon 
Om 20u in CC De Warande Gratis toegang 
Org Vlaamse Knng Turnhout Info Klara 
Hertogs 014/72 45 79 

Za. 8 april BORGERHOUT: QuiZ 
avond in de Reuzenpoort 5 Quizleider is 
dhr Bolsens Ploegen van max 5/6 perso
nen Deelname 100 f rpp Info Jan De 
Scheerder 03/236 45 40 of Martha De 
Coninck 03/322 08 06 Org Knng voor 
Vlaamse Volksontwikkeling 
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N og tot en met 12 maart a.s. loopt in de Sint-Pietersabdij 

van Gent de 'Kunst en Antiekbeurs van Vlaanderen'. 

WIJ ging er een kijkje nemen. 

• CULTUUR • 

Antiek en kunst 
in Gent 

Commode uit 

hetEmpire-

tUdperlc (Huize 

Asselman) 
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De 'Kunst en Antiekbeurs van Vlaanderen' 
wordt inmiddels voor de 30ste keer inge
richt door de Koninklijke Gilde van 
Vlaamse Antiquairs. Het kruim van de 
Vlaamse antiekhandelaars stelt er zijn 
beste waren tentoon in het prachtige, 
bijna volledig gerestaureerde decor van 
de Gentse Sint-Pietersabdij. Dit jaar stel
len er meer dan 30 antiquairs hun stukken 
aan het pubhek voor. De KoninkUjke 
Gilde, waarvan ze allen lid zijn, werd 
opgericht in 1922 en is één van de twee 
erkende beroepsverenigingen in België. 
Ze heeft zich niet alleen tot doel gesteld 
om het vak van antiquair te beschermen 
en wettelijk te omkaderen, maar heeft ook 
aandacht voor de (potentiële) kopers van 
al dat moois. Ze staat borg voor de 
authenticiteit van de werken en dat bete
kent dan weer dat malafide handelaars 
geen kans maken om lid te worden. Tot 
slot tracht de gilde ook leken warm te 
maken voor haar passie: antiek en de 

geschiedenis die daaraan vastkleeft. De 
organisatoren van de beurs - die jaarlijks 
rond de 20.000 bezoekers trekt - zoeken 
iedere keer weer naar een evenwicht tus
sen prijs en kwaliteit. Naast de topstukken 
- we^elegd voor de fanaten of voor 
medemensen met een grote beurs - vindt 
de liefhebber er ook meer bescheiden 
materiaal aan een redelijke prijs. Deze 
mix, samen met het kwaliteitslabel dat 
voor alle voorwerpen is gegarandeerd, 
heeft er door de jaren heen voor gezorgd 
dat de beurs tot ver over de Vlaamse gren
zen een grote uitstraling geniet. 

DIVERS 

Met veel gevoel voor slechte smaak zou je 
kutmen stellen dat dit evenement een 
beetje lijkt op een meubelboulevard voor 
kunsdiefliebbers. De uitgestalde koop
waar is van zeer divers pluimage: meubel
stukken, schilderijen, juwelen, boeken, 
etsen, beeldhoirwwerken,... uit alle delen 
van de wereld. De grote variëteit van de 
aangeboden kunst en antiek zorgt er tege
lijk voor dat iedereen er zijn gading vindt. 
Is het immers niet zo dat wat de ene als 
kitsch bestempelt, de andere verafjgoodt 
als het mooiste op aarde? Verwacht in 

Hierboven kon u al vernemen dat in Gent 
alleen 'gekeurd' antiek te koop is. De echte 
antiekkenner weet natuurlijk wat hij koopt en 
naast zijn fijne neus en ervaring heeft boeken
wijsheid hem daarbij geholpen. Bij Tirion ver
scheen zeer recent de 'Antiek Encyclopedie', 
een indrukwekkend werk van Judith 
Miller (red.) dat voor het Nederlandse 
taalgebied bewerkt is door Jan Pieter 
Glerum Het boek bevat bijna 1.500 illu
straties en vanzelfsprekend ook een 
schat aan gegevens over antiek. 
In zijn inleiding stelt Glerum vast dat 
het verzamelen van antiek niet meer uitslui
tend Is weggelegd voor de rijksten onder ons. 
Bovendien is antiek niet alleen relatief oud, 
maar ook 'in', „misschien uit een behoefte om 
in een tijd, waarin het leven steeds meer 
beheerst wordt door de exacte vakken en de 
informatica, met een voorwerp dat een histo
rie en gevoel heeft en is gemaakt met een 
grote ambachtelijkheid en integriteit, iets van 
het verleden als een rustpunt in huis te 
halen." 

Uit die twee ovenwegingen werd deze ency
clopedie samengesteld: het moest tegelijk de 
kennis over antiek vergroten én een toegan
kelijk naslagwerk zijn. Daarvoor werd een 

beroep gedaan op specialisten uit de antiek
en de veilingwereld (vergelijk de selectie, zo u 
wil, met de deskundigen uit het Avro-pro-
gramma "Tussen kunst en kitsch') die door 
ervaring niet alleen pure kennis konden over
brengen, maar ook handige weetjes. 

Antiek-
encyclopedie 

Het werk vat aan met een weergave van de 
verschillende stijlen, maar de hoofdbrok 
bestaat natuurlijk uit een fraai overzicht van 
de diverse deelgebieden. Meubelen, klokken, 
textiel, zelfs speelgoed: allen komen ze uitge
breid aan bod. Afgesloten wordt met een aan
tal tips over - de plaatsen van - het verzame
len en het aankopen van antiek. Dat het daar
voor op dit moment 'r ^ent goed toeven is, 
had u al vernomen. 

(gv) 

c» Anaek Encyclopedie. Judltti Miller. Ultg. 
Won - Baam. 2000. Nederlandstalige bewer
king: J.P. Oenmi. 560 Uz.. 2.990 fr. 

Gent niet alleen statige of protserige weel
de. Wie goed zoekt vindt er ook uitzon
derlijk mooie, oude en en toch relatief 
eenvoudige gebruiksvoorwerpen. Tussen 
het fraaie zilverwerk van 't Praulahofje uit 
Berchem vonden we b.v. een tijdloos 
vormgegeven kannetje waarop menig 
hedendaags designer zeker jaloers zou 
zijn. De beurs in zijn geheel toont trou
wens aan dat de grens tussen antiek en 
design aan het vervagen is: veel voorwer
pen van toen zouden zeker niet misstaan 
in de meest moderne interieurs. 
Waar mogelijk creëren de exposanten een 
soort van tijdloze huiselijkheid met statige 
meubels, aangepaste ornamenten en ver-
fiissende wandversieringcn. Denken we 
daarbij b.v aan de stand van Huize 
Asselman uit Dilbeek. De slaapkamer in 
Empire-stijl (foto commode) die in Gent 
wordt voorgesteld, is een uniek ensemble 
en de bezoeker die de glazen vitrinekasten 
met porselein kan vergeten, waant zich zo 
200 jaar terug. 

In andere gevallen beperken de deelne
mers zich tot een sober exposeren. Dat is 
onder meer het geval bij de Ming-K'I 
Gallery uit Waardamme. Deze antiekhan
delaar heeft zich gespecialiseerd in pre-
Columbiaanse kunst en archeologie uit 
China. De collectie bevat onder meer een 
paard in hinoki-hout. Ofschoon het ruim 
1.600 jaar oud is, is het in bijzonder gave 
staat. Ook de juwelen van Epoque Fine 
Jewels uit Kortrijk komen het best tot hun 
recht op gewoon zwart fluweel. De expo
sant richt zijn aandacht in het bijzonder 
op sieraden uit de Art Nouveau, de Style 
Guirlande en de Art Déco, allen in het 
begin van de vorige eeuw. Een van de 
pronkstukken van de collectie is ongetwij
feld de armband van René Lalique, opge
bouwd uit vier paneeltjes met afbeeldin
gen van verschillende mythologische die
ren (foto). 

EXOTISCH 

Wie de beurs bezoekt zal het zeker ook 
opvallen dat een vleugje exotisme niet 
ontbreekt. Een stand die zal bijblijven is 
zonder twijfel deze van Galerij Steppe & 
Oase uit Knokke. Eigenaar Bart Wille, 
zetelend voorzitter van het Gilde, is erin 
geslaagd om met een mengeling van etno-
grafica en archaeologica een intrigerende 
collectie tot stand te brengen. Het meest 
markante stuk op de beurs is zeker de 
Birmaanse 'muzikantenring' of 'muziek-
cirkel'. Het is een soort van goudkleurig 
hekwerk waarin een muzikant plaatsnam. 

Het bouwsel dateert uit de 19de eeuw en 
is in zeer goede staat. 
Naast Wille, brengt ook de standhouder 
van Artifacts uit Keerbergen een aantal 
oude, mooie en soms merkwaardige oos
terse voorwerpen waaronder een 'lin-
gam', een kleine granieten pilaar waarin 
langs de vier zijden de beeltenis van de 
god Shiva is gebeeldhouwd. Het beeld 
komt uit Nepal. De meeste van de ten
toongestelde stukken uit verre oorden 
zijn overigens al langer in Europa. Het 
wordt immers aknaar moeilijker om origi
nele stukken uit het land van herkomst 
over te halen. Jammer voor de westerse 
lieftiebbers, een goede zaak voor het 
behoud van het cultureel erfigoed in het 
thuisland. 

Armband van René Lalique 
(Epoque Fine Jewels) 

Voor de volledigheid voegen we er nog 
aan toe dat tijdens de beurs ook een res
tauratie-atelier te bezichtigen is en dat de 
'klokkendokter' Bernard Meier uit 
Kapellen er zijn meesterschap aan de 
bezoeker toont. 

(gv) 

30ste Kunst- en Antiekbeurs van 
Vlaanderen. Nog tot en met 12 maart 
a.s. in de Sint-Pietersabdij van Gent. 
Alle dagen geopend van 14u 20u., 
in bet weekend van Hu. tot 20u. 
Inkom: 500 fr. Catalogus-. 500 fr. 
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B ij het afscheid van Hubert De Volder als leraar aan 

de academie biedt zijn stad, Sint-Niklaas, hem een 

dubbeltentoonstelling aan: een eresaluut aan een groot 

leraar en een groot schilder In de Witte Zaal 

(Zwijgershoek) wordt een overzicht van zijn oeuvre 

voorgesteld. 

^ KUNSTEN • 

Eresaluut aan een 
volbloed schilder 

Hubert De Volder (°1932) studeerde aan 
het Hl Sint-Lucas te Gent waar vooral de 
begenadigde leraar en schilder Gerard 
Hermans voor hem belangrijk werd. 
Nadien vervolledigde hij zijn studies aan 
de academie van Antwerpen waar hij 
Karel Mechiels en Vera Neels ontmoette. 
Zij werden vrienden voor het leven. Als de 
onvolprezen directeur van de academie 
van Sint-Niklaas nodigde Karel Mechiels 
De Volder nadien uit om leraar 'levend 
model en schilderen' te worden, taak die 
hij tot aan zijn op ruststelling met verve 
volbracht. 

TIJDLOOS-MODERN 

Karel en Hubert belijden niet alleen 
dezelfde gevoelens van vriendschap maar 
ook dezelfde opvattingen over beeldende 
kunsten. Deze opvattingen zijn even een
voudig als ingrijpend. Hun kunst is gefun
deerd op drie pijlers: vooreerst het hen 
omringende leven (hun inspiratiebron), 
vervolgens hun grote kennis van de kunst
geschiedenis en van 'de meesters' (hun 
grote cultuur), tenslotte hun bijzondere 
kennis van het métier (in de inhoudelijke, 
vormelijke en technische betekenis van 
het woord). Deze drie lagen vinden wij 
uitstekend terug in de tentoongestelde 
werken van De Volder. 
Wie zoals De Volder nog 'klassiek' schil
dert staat meteen met de rug tegen de 
muur: inderdaad worden schilders als 
Velasquez, Vermeer of Rubens, Rem
brandt, Goya (eta.) de onontkoombare 
en onvergelijkbare referentie- of vergelij
kingspunten. En tegenover zulke genieën 
vallen wij met z'n allen - wat klasse en 
werkelijke moderniteit betreft - meteen 
uit de boot. Zo kijken wij onwillekeurig 
naar de zelfportretten van De Volder met 
in ons achterhoofd én in onze ogen... de 
zelfportretten van Rembrandt. Toch voe
len wij ons na Rembrandt ook goed bij De 
Volder De verklaring is even eenvoudig 
als fundamenteel: de authenticiteit van 
beide! Gerard Hermans, de belangrijkste 
leraar van Hubert (en van mijzelf), prent
te het reeds tijdens onze studententijd in 
ons hoofd: „Alles is reeds 1000 x gezegd, 
geschreven, geschilderd en zal nog 1000 x 
1000 keer geschilderd worden. Het komt 
er alleen op aan zichzelf te zijn. Zoals elke 
appelaar gelijkt op de andere en tegelijk 
volkomen verschilt tot in elk takje en 
blaadje, zo verschilt elke mens en elke 
schilder van de andere als hij is wie hij is. 
Alleen eerlijkheid staat borg voor het 
unieke zo meteen herkenbare dat wij als 

echt en nieuw ervaren." Dit 'echt' en 
'nieuw' wordt bij De Volder 'echt nieuw'. 
Vanaf de eerste aanblik herkennen wij in 
elk van zijn tekeningen, zijn aquarellen en 
olieverven de unieke schriftuur van zijn 
hand, de unieke kleur van zijn aanvoelen, 
de unieke vibratie van zijn gemoed. Zoals 
het leven nooit liegt, zo liegt De Volder 
nooit, niet in zijn sterkte en niet in zijn 
zwakte. De eeriijkheid tot in de laatste 
penseeltoets is dan ook het watermerk en 
de kracht van zijn tijdloos-moderne schil
derkunst. De wereld die hij schildert is de 
'alledaagsheid' die hem omringt. In haar 
verschijningsvormen peilt hij naar de 
diepte der dingen en dient hij zich aan als 
een romanticus op zoek naar 'de blauwe 
bloem diep in het woud'. 

SPONTANE SCHRIFTUUR 

De internationaal-hoog gewaardeerde 
Vlaamse tenor Zeger Van Der Steene is een 
huisvriend van Hubert. Op de hoes van de 
CD van Schuberts 'Winterreise', gezongen 
door Zeger, staat een winterlandschap van 
Hubert. Een betere keuze bij Schubert 
kon bezwaarlijk gevonden worden. 
Beelden zeggen zoveel meer dan woor
den. Ons inziens is De Volder voor alles 
een 'muzikaal' schilder, een schilder van 
liederen en kamermuziek. Net als de 
romantische liedcomponist 'zingt' De 
Volder over de eenzaamheid van een 
boom, het lichtspel in struikgewas, mor-
genmist in een bos, avondschemer op het 
veld, een bloementuil waaiervormig neer
gelegd, een vriend op bezoek, een teder 
kinderportret, een meisje, de eeuwige 
vrouw, een constructie van donker en 
licht in het atelier, een uit de donkerte van 
de melancholie oplichtend zelfportret. 
Onopvallende thema's uit het leven, meer 
niet. Cézanne heeft op zijn manier met 
net dezelfde thema's zijn wereld geschil
derd. Ook de wijze waarop De Volder 
schildert verwijst naar de omfloerste 
gebaldheid van het lied of de suggestieve 
kracht van de kamermuziek; in zijn kunst 
'is de geboorte nog bezig'. Zo worden de 
dingen meer gesuggereerd dan doorge
werkt, meer aangeroerd dan uitgetekend, 
meer gefluisterd dan uitgesproken; zo 
reikhalzen zijn werken - na hun materiele 
voltooiing - naar de voltooiing in de ont
moeting met de 'belevende' toeschouwer. 
Deze toeschouwer 'beluistert' vooral een 
muzikaal en ingekeerd koloriet: hangend 
tussen zweven en wegzinken, in donkere 
diepten van getaande bruinen, getemper
de groenen en grijzen, verglijdende blau

wen en mauven, of oplichtend in gepati-
neerd koper en brons, oud goud en ver
geeld zilver. De spontane schriftuur en de 
vibrerende toets onthullen eenzelfde 
ingehouden gevoeligheid. 

HET GEHEIM VAN HET LICHT 

Bij De Volder worden vormgeving en com
positie intuïtief aangevoeld. Het figuratie
ve functioneert evenzeer als een 'abstract' 
schilderij; compositie en vormgeving ver
vlechten zich tot één 'muzikale construc
tie'. Monumentaliserende eenvoud en 
oplichtend detail vitaliseren elkaar en 
creëren een schilderkunst waarin sponta
niteit en architecturale ordening het licht 
verdelen en verbinden. Het licht dat de 
dingen verhult en onthult, het hcht dat 
metaforeert en vervoert naar een andere 
wereld: een wereld van stilte waarin her 
onuitspreekbare, het sacrale discreet aan
gereikt wordt aan de in stilte schouwende 
toeschouwer 
Het werk van de 'stille meester' Hubert 

De Volder valt nergens officieel in te pas
sen. Het actuele circuit afgestemd op 
media en haar decibels heeft niets van 
doen met zijn levenswijze noch met z'n 
werk. En zo is het goed. Beide hebben 
geen boodschap aan elkaar. Zij die vanuit 
de eigen stilte het werk van De Volder ont
moeten hebben het gevoel binnen te tre
den in de wereld van een vriend. Zulke 
ervaring beschreef Anton van Wilderode 
bij het zien van een zelfjportret van De 
Volder: „Onder het gestreuvelde haar 
staan grote, verwonderende ogen die zien 
en laten zien. Spiegels. Een glimlach om 
de mond: niet raadselachtig, maar tege
moetkomend en vertrouwelijk." 

Harold Van de Perre 

Hubert De Volder. Zelfportretten 
en ander werk. Historisch overzicht in 
de Witte Zaal, Zwijgershoek te Sint-
Niklaas. Tot 26 maart. Maandag 
gesloten. 

Grote, verwon
derende ogen 
die zien en 
laten zien... 
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Luc Wyns als 

Kiekeboe en 
Veerle Baetens 

als dochter 
Fanny. 
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Met 'Misstoestanden' of 'Kiekeboe, de 
film' brengt Kinepolis Film Productions 
sinds 1 maart de allereerste Vlaamse film
productie rond een stripfiguur in regie 
van Renaat Coppens in haar zalen. Het 
verhaal begint als André Mahy ('Jan 
Steen'), een niet aan de bak gerakende 
tweederangs-regisseur, het aanbod krijgt 
om een film te maken. Het scenario voor 
de film blijkt een stripverhaal van 
Kiekeboe te zijn onder de titel 
'Misstoestanden'. In dit hoofdverhaal 
rekent de familie Kiekeboe af met een 
bende diamantsmokkelaars. 'Marcel 
Kiekeboe' {Luc Wyns) en dochter 'Fanny' 
(Veerle Baetens) ontmaskeren via onder 
meer een missverkiezing waarbij 'Van De 
Kasseien' {Karel Deruwe) zijn poppetje 
Qoyce De Troch) aan de titel wil helpen. 
Spanning, humor en een vleugje roman
tiek zijn de belangrijkste ingrediënten van 
deze story. Daarnaast brengt André zijn 
eigen verhaal en gaat tot het uiterste om 
een goeie film te maken waarbij het fictie
ve stripverhaal en het reële verhaal van de 
regisseur en zijn ploeg dialogeren en zelfe 
in elkaar vloeien. Fictie en werkelijkheid 
zijn niet meer van elkaar te onderschei
den. En dat het onderscheid zelfs voor de 
spelers niet echt duidelijk was, verwoord
de Karel Deruwe bij de wereldpremière 
voor hem en waarschijnlijk ook heel wat 
van zijn collega's; „Ik heb de film nu al 
vier keer gezien maar vraag me niet waar
over hij eigenlijk gaat...". Ook voor de 
meeste van de 900 uitgenodigde aanwezi
gen bleek hij net iets te ingewikkeld om er 
een goed oordeel over te vellen. 
De rij van bekende Vlamingen die eventjes 
hun opwachting maken in de Kiekeboe-
film IS niet echt kort. Naast Urbanus, die 
zich komt aanmelden als de echte 
Kiekenboeren, het duo Reddy De Mey & 
Martien Tanghe als reporters speelt Rob 
Van Oudenhoven de rol van de immer 
speekselrondstrooiende gebuur 'Goege-

S triptekenaar Merho is niet helemaal tevreden met 

de filmversie van dhr Kiekeboe en familie, toch zijn 

de critici tamelijk mild voor de prent. 

4 KUNSTEN ^ \ 

buer'. OokMon uit 'De Mol' van vorig jaar 
en Robbe de Hert als zichzelf verschijnen 
in beeld. 

EVEN SLIKKEN 

Merho, de geestelijke vader van de popu
laire Kiekeboefamilie die elk nieuw ver
haal op 100.000 exemplaren ziet verschij
nen, onthield vooral de knappe acteer
prestaties van nieuwkomer Veerle 'Fanny' 
Baetens en oude rot in het vak Luk 
'Marcel Kiekeboe' Wyns. 
Merho: ,,Wyns speelt Marcel zo sober dat 
hij het helemaal is. Mijn Marcel, die nu 
zijn 85ste avontuur beleeft als dagbladver
schijnsel in 'Het Laatste Nieuws/De 
Nieuwe Gazet', is inderdaad niet moedig, 
niet laf en niet uitzonderlijk. Hij is en blijft 
de doodgewone vader Kiekeboe uit het 
stripverhaal" 

Toch moest ook Merho even slikken bij 
het zien van de prent naar de strip. ,,Als je 
al die jaren dagelijks die figuren op papier 
zet, komt de realiteit in film-vorm toch 
een heel stuk anders over." Of de film spe
ciaal gemaakt is voor jongeren betwijfelt 
Merho. „Hij is er voor iedereen die hem 
bekijken wil. Net als voor mijn strips zelf 
werd er niet geopteerd voor een bepaalde 
doelgroep. Het blijft een film voor alle lief
hebbers van het genre." 

Misstoestanden 
Tijdens de voorbije zomervakantie, toen 
de eerste filmdagen er aan kwamen in 
pretpark Walibi en later op locaties in 
Vlaanderen en Nederiand, had Merho al 
afstand genomen van 'Kiekeboe, de film'. 
Zijn klaargestoomd scenario was op dat 
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Mert)o met Kiekeboe en Fanny. 

ogenblik al door regisseur Coppens en 
zijn ploeg vergruisd en volledig bewerkt. 
Merho: ,,Film en strip liggen zo uiteenlo
pend ver van elkaar dat ik me blijkbaar 
beter hou bij mijn denk- en tekenwerk 
voor de nieuwste Kiekeboe-perikelen. 
Taalgrappen en grollen, die ik heel vaak 
hanteer in mijn albums, hebben geen 
enkel effect op het witte doek" 
De verwijzing van de film in de film naar' 
andere films als 'A fish called Wanda' met 
de minder geslaagde Goliath-parade, 
Marcel Kiekeboe als 'Bond' en jaws vielen 
bij Merho wel in de smaak. 
„Ik wil natuuriijk zelf ook wel mijn 'ei' 
kwijt rond die 'Misstoestanden' en schrijf 
momenteel mijn eigen scenario", weet de 
geestelijke vader nog. „Het is de bedoe
ling dat de stripversie in het najaar op de 
toonbank ligt maar dan wel met de wel
luidende ondertitel van 'Het verhaal waar
op de gelijknamige film niet gebaseerd 
is'." De eerste paginaschetsen waarbij 
Fanny 'geflikt' wordt om deel te nemen 
aan de Miss Glamour-verkiezing laten 
alvast het beste vermoeden voor een nieu
we topper in de Kiekeboe-reeks. 

Haddock 

Saint-Amour, een paar jaar geleden 
Leo Pleysier leest mijmerend een 
aantal fictieve liefdesbneven van 
bakvissen voor. De zaal Is muisstil, 
wellicht omdat ze zich In de situatie 
kan Inleven en zich betrokken voelt 
Een kunst, mensen emotioneel 
raken 

Kies een feestdag en een Vlaamse 
huiskamer, zet er een familie in en 
luister naar de stemmen Binnen dit 
kader schildert Leo Pieysier het 
beeld van de dominante nioeder 
('Wit IS altijd schoon'), van het mys-
teheuze tante nonneke ('De gele 
rivier is bevrozen') en van de broer 
op zoek naar zichzelf ('Zwart van het 
volk') Het zijn stuk voor stuk minia
turen of - om het met Pleyslers 
woorden te zeggen - sonates. Zijn 
jongste werk 'Volgend jaar in 
Berchem' Is voorlopig het sluitstuk 
van zijn familiekroniek Hier wordt de 
figuur van de vader geportretteerd 
of eerder gecomponeerd, met meer 
als een sonate maar als een poly
foon weefsel Er worden cadeautjes 
gewisseld. De stemmen van broers 
en zussen, aangetrouwde familie en 
kinderen worden geroezemoes Er 
wordt gekaart en gepraat De the
ma's lopen door mekaar of versprin-

Volgend Jaar 
in Berchem 

gen De taal Is die van Leo Pleysier, 
een mengsel van spreek- en schrijf-

Leo Pleysier, de Icunst om lezers te boelen. 

taal maar ongekunsteld Gaandeweg 
en broksgewijs komen de contouren 
van de vaderfiguur te voorschijn, de 
veekoopman, de smokkelaar, de ver
zetsman. ,,Van mijn kameraden was 
er niemand die zo'n spannende en 
avontuurlijke vader had als ik", zegt 
Robert. ,,lk had liever een gewone 
vader Een rustige vader. Een kalme 
en bescheiden vader. Een stille en 
zachte vader", zegt ons Milde 
We zitten als het ware samen met de 
familie aan tafel We luisteren samen 
naar de verteller die zijn stem kwijt is 
en die registreert, met alleen naar 
het beeld van de vader maar ook 
naar de andere stemmen die we 
herkennen omdat we ons betrokken 
voelen. Of liever omdat Pleysier ons 
betrokken maakt Een kunst. 

Wouter De Bruyne 

c» Volgend Jaar in Berchem. Leo 
Pleysier. Ultg. De Bezige BIJ, Amster
dam. 144 biz., 550 fr. 
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De Kampioenen 
scoren niet 

bij Jan Hoet 
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Het eerste exemplaar van het nieuwste FC 
De Kampioenen-album 'Xavier in de 
puree' naar de gelijkaardige komische 
succesreeks op VRT werd door keeper 
'Xavier' en de geestelijke vader Hec 
Leemans overhandigd aan kunstkenner 
en SMAK-directeur/an Hoet die in het 
stripverhaal een hoofdrol opeist. De aan
wezige kampioenen Marijn 'Boma' 
Devalck, Ben 'Pol' Rottiersjohny 'Xavier' 
Voners, Ann 'Doortje' Tuts en Dani 
'Pascale' Heylen beschilderden er voor de 
gelegenheid een bij de ingang opgesteld 
doek dat in het SMAK zijn plaatsje zou 
krijgen. Vooral de prestatie van 'Doortje', 
die in haar eentje de volledige achterkant 
creatief wist te vullen, sprong in het oog. 
Toch bleek de nadruk op 'zou' te liggen 
want Jan Hoet bleek achteraf het werk zo 
slecht te vinden dat hij het per kerende 
naar de Standaard Uitgeverij, de stripuit-
geverij van FC De Kampioenen, retour
neerde. Hoet, die in een ver verleden ooit 
met 'De Romeintjes' een eigen stripver
haal creëerde, kon de schilderkunsten van 
de aanwezige BV's niet echt waarderen of 

in zijn geval niet SMAKen... Over het 
album zelf was hij meer enthousiast en 
zijn figuur, in het verhaal luisterend naar 
de naam/aw Shapo, scheen hem dan wel 
te boeien. 

HET VERHAAL 

Het album start als Xavier Waterslaeghers 
dringend aardappelen moet halen voor de 
legerkeuken. GSM'end op de fiets naar 
kolonel Vandersijpe duikelt hij met aard
appelen en al de kunstgalerij 'Het Ezeltje' 
binnen. De gerante krijgt bijna een 
beroerte tot/«n Shapo, directeur van het 
SMIKSMAK of het Stedelijk Museum voor 
Internationale en Actuele Kunst, de open
gereten zak, het kapotte fietsvehikel en de 
ruit in stervorm als absolute kunst ervaart. 
Xavier krijgt maar liefst 3 miljoen frank 
voor zijn werk en is meteen 'de' nieuwe 
meester in het kunstwereldje... Zowat alle 
kampioenen ruiken geld en willen Shapo 
dolgraag naar de pijpen dansen. Zelfs 
geen vuilnisbelt is te klein om ook maar 
aan 'kunst' te raken. Enkel Pol De 

Tremmerie blijft realistisch en zorgt dan 
ook voor een gevatte tussenkomst.. 

DE IDEE 

,,Het verhaal vertoont vanzelfsprekend 
heel wat gelijkenissen met het bestaande 
Gentse SMAK", verduidelijkt scenarist en 
tekenaar Hec Leemans (50). „Een aantal 
tekeningen in het album is dan ook een 
perfect getekende weergave van de wer
ken zoals ze voorkomen in de aanwezige 
catalogus.". Zijn bezoek aan het SMAK kon 
de Gentenaar maar matig bekoren en 
besloot er dan maar een parodie op te 
maken. 
Hec Leemans: „Daarom laat ik mijn 

Kampioenen, die natuurlijk de ideale figu
ren zijn om zoiets te profileren, in het 
SMIKSMAK uitgebreid kennismaken met 
de 'hedendaagse kunstvormen'. Hun reac
ties in het album zijn de klassieke reacties 
van een doorsnee bezoeker die het 
Stedelijk Museum voor de eerste keer bin
nentreedt. Zij zien heel vlug, via het suc
ces van hun collega Xavier, dat kunst grof 
geld kan opbrengen. Hoeft het dan ook 
gezegd dat zij 'alles' zouden doen om ook 
in de gratie van de direaeur te komen?" 

Haddock 

c» Xavier in de puree. FC De Kam
pioenen. Uitg. Standaard Uitgeverij, 
160fr. 

Directeur Jan 

Shapo begroet 

de kampioe

nen, mUnheer 

Boma 

antwoordt 

gevat... 
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H O O F D B R E K E R 
Opgave 5 

Horizontaal 

1 In dit stadje kan men niet 
wactiten tot de vis gaar is (14) 
12. Voortel<en (4) 
15. Munteenheid in iran (4) 
14. langste tijdseenheid (5) 
15. Waterwering (3) 
17. Politieke partij in Neder
land (3) 
18. Thans (2) 
19 European Space Alliance 
(3) 
20. West-Germaanse volks
stam (8) 
24. Telwoord (3) 
26. Bij (3) 
28. Wegenwacht (2) 
29. Oppergod uit de Noorse 
mythologie (4) 
30. Laatstleden (2) 
31. In deze deelgemeente van 
Lochristi ruikt het op de akkers 
allicht niet naar begonia's (9) 
33. Geladen deeltje (3) 
35. Daar (2) 
36. Uitroep (3) 
37. Gelijk (5) 
39. Indien De Winter dat zou 
zeggen tegen allochtonen zou 
er meer verdraagzaamheid zijn 

(6) 
40. Dorp in de Antwerpse 
Kempen. (5) 
41. Weefsel (5) 
42. Eerste man op de maan (4) 
44. Neon (2) 
45. Steen (5) 
46. Dit ZOU in Wallonië een 
maatschappij voor openbaar 
vervoer kunnen zijn (5) 
49. Opgelet voor zo'n geweer 
of zo'n sfeer! (7) 
53 Schutting (9) 
54 Familielid (3) 
56. Vlaams politicus en histori
cus (1902-1973) (5) 

Verticaal 
1. Venetiaans taxichauffeur (9) 
2. Eminentie (2) 
3. Drijfveer, grond (5) 
4 Schermbloemige plant (4) 
5. Dubbele medeklinker (2) 
6 Spellingsoefening (6) 
7. Beruchte markies (4) 
8. Niet zo maar een vogel (9) 
9. Gokstad in Nevada (4) 
10. Frans musicus uit de 19e 
eeuw (6) 
11. Voegwoord (2) 

16. Dit werkwoord doet ons 
denken aan een beekje maar 
ook aan mayonaise (8) 
21. Twee even oude broers of 
zussen (8) 
22. Edele (7) 
23. Nikkel (2) 
25. Lofrede (5) 
27. Europeaan (3) 
32. Meestal gebeurt het met 
de tong maar vlammen doen 
het ook (6) 
34. Als je dat voelt moet je 
oppassen. Zelfs als het niet 
regent (10) 
38. Ad interim (2) 
39 Komt voor rond een stad 
en onder de ogen (6) 
41. Bismut (2) 
43. Vuur (4) 
45. Als je zo'n stem hebt kan je 
dienst doen in de kerktoren (4) 
47. Meisjesnaam (4) 
48. Grootmoeder van Beatrix 
(4) 
50. Fries water (2) 
51 Ierse jongensnaam (4) 
52. Corpulent (3) 
54. Ons inziens (2) 
55 Spil (2) 
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Oplossing opgave 4 

Horizontaal:!. Elba; 5. EIM; 8. verleiden; 11. gebod; 12. weldra; 14. nor; 15. 
seniel; 17. eg; 18. adel; 19. nut; 20.egel; 23. driemaal; 27. kaproenen; 29. roest; 30. 
dicht; 32. beleg; 34. VB; 35. ia; 36. tree; 37. Alfama; 39. sn; 40. Lea; 41. nn; 43. bin
nenzee; 45. zero; 47. Eros; 48. Estonia; 50. ros; 51. tra. 
Verticaal: 1. Evere; 2. leb; 3. bros; .4. Alden Biesen; 5. eiwit; 6. idee; 7. Melle; 9. 
nd; 10. daglicht; 11. Godiva; 13. ree; 14. na; 16. nu; 21. Gaiicia; 22. wandelen; 23. 
Drogenbos; 24. roe; 25. ent; 26. me; 27. Kretenzer; 28. prees; 31. Hammenaar; 33. 
Ir; 34, Valentijn; 38. fazant; 42. Nero; 44. nee; 46. ros; 49. ir. 

Maarten Van In is onze winnaar van deze week. Hij woont in de Rietlaan 8 te 8200 
Sint-Michiels en krijgt binnenkort zijn prijs thuisbezorgd. 
De briefkaart met de oplossing van opgave 5 verwachten wij ten laatste op maan
dag 20 maart op ons adres: Barrikadenplein 12 te lOCM) Brussel. 
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DE AS VAN MIJN MOEDER 
De Britse cineast Alan Parker kennen we van de supersonische Ierse 
ballade 'The commitments' (naar het boek van Roddy Doyle), het 
meesterwerk 'Midnight express', van de muziekfilms 'Pink Floyd: 
The wall' en 'Fame', en van de Mickey Rourke show 'Angel heart'; dat 
schept verwachtingen. 
Toen de wereld kond werd gedaan dat hij 'Angela's ashes', de best
seller van Frank McCourt, zou verfilmen, kon je hopen dat hij er iets 
zou van maken. Het is iets geworden, maar enkel maar 'iets'. Parker 
is er wel in geslaagd om de wereld van McCourt in beelden om te zet
ten, maar de dubbele laag van het boek miste hij volkomen, en de film 
zal dus ook de miljoenen lezers enkel maar teleurstelling brengen. 
Het begint al bij het begin, de hartverscheurende pagina's over 

NIEUW IN DE BIOS 
McCourts miserabele leven in Brooklyn (NY) tijdens de Depressie 
zijn samengevat in zowat vijf minuten fihn. Dat is voldoende om aan 
te tonen wat een zuipschuit zijn vader (Robert Carlyle) is, om het 
onvermogen van zijn altijd zwangere vrouw Angela (Emily Watson) 
om zich hier tegen te verzetten aan te tonen, en om de wijsheid van 
de vijijarige Frank en zijn jongere broer Malachy duidelijk te maken. 
We zien ook de tweeUng Eugene en Olivier en de dood van de baby 
En dan komt het eigenaardige besluit: terugkeren naar het moeder
land, Ierland. 

Daarna volgt een hele rist kommer en kwel en we zijn bijna een uur 
ver in de film wanneer Frank ineens tien is en een prachtig essay 

heeft geschreven dat hij zo uit de Schrift heeft gepikt. Pa vertrekt naar 
Engeland om er te gaan werken - WO II is bezig - en Frank neemt een 
baantje, wanneer pa niet meer teugkomt probeert Angela de enige 
eindjes die ze nog heeft aan elkaar te knopen. Frank reafiseert zich al 
vlug dat New York het beloofde land is. Dat houdt hem recht, vanaf 
nu wordt de toon van de film hier ook iets lichter. 
Maar hoe Parker ook zijn best deed, het blijft een verhaaltje van 
twaalf in een dozijn, het mist al het sprankelende van het boek. 
Bovendien maakt de fragmentarische opbouw dat je je nauwelijks 
met een van de personages kunt vereenzelvigen. 
Zeggen dat het boek een betere cineast had verdiend zou onrecht
vaardig zijn, want dit boek was gewoon niet te verfilmen. (**) 

Willem Sneer 

P*^ 

MEDIA 

I11*'»1H Pascal Duquenne en 
Daniel Autreull In 'Le 
Huitième Jour'. Zat. 
11 maart, Ned. 1 
om 23U.38 

'^s=>'' Panorama Guerrillabewegingen ontvoeren jaar
lijks over de hele wereld duizenden mensen. Op hun 
hoofden worden vele miljoen losgeld geëist Er is een 
wereldwijde 'losgeld-industrie' ontstaan, met specialis
ten aan beide kanten. Een reportage met als titel 
'Kidnapping Business'. Zon. 12 maart, Canvas om 
22U.10 

^B^ Crazy People Amerikaanse komedie van Tony Bill 
uit 1990, met Dudley Moore, Daryi Hannah en Paul 
Reiser. Emory Leeson is in dienst van een reclamegigant. 
Hij is het beu om de consument een rad voor de ogen 
te draalen en pent enkele héél directe slagzinnen neer. 
Z'n bazen zijn ervan overtuigd dat Emory gek geworden 
is en sturen hem naar een sanatorium om uit te rusten. 
Maar tijdens Emory's afwezigheid komen enkele van zijn 
slogans toch bij de drukker terecht... Maan. 13 maart, 
Vr4bm22u.50 

^=^ Noorderlicht Britse documentaire over 
'Fibrodysplasia Ossificans Progressiva', één van de 
meest zeldzame ziekten. Slechts één op twee miljoen 
mensen krijgt deze verschrikkelijke aandoening waarbij 
gezond spierweefsel langzaam maar zeker vergroeit tot 
bot. DIns. 14 maart, Ned. 3 om 20u.20 

" s ^ i ' Waterworld 500 jaar In de toekomst. De pool
kappen zijn gesmolten en op aarde is alleen nog water 
te vinden. De Mariner Is een man met kieuwen, en een 
van de eerste mensen wiens lichaam zich aan de nieu
we wereld heeft aangepast. Zoals vele anderen gaat hij 
op zoek naar het 'droge land', waarover veel gepraat 
wordt maar dat nog niemand heeft gezien. 
Amerikaanse SFavonturenflim van Kevin Reynolds en 
Kevin Costner uit 1995. Wellicht de duurste film aller tij
den. Woens. 15 maart, BBC 1 om 22u.30 

'^^=^ Histories Portret van de broers Jef (1929-1987) 
en gois (1927-1971) Cassiers. In de jaren '40 vormden 
zlj een komisch duo. Ze maken naam als 'de 
Woodpeckers' in een circuit van cafés en dancings. Maar 
de Vlaamse televisie geeft de doodsteek aan het klein
schalige Vlaamse cabaretwereldje. Qois wordt cineast bij 
de BRT (o.a. van 'Echo') en Jef gaat zich specialiseren in 
korte tv-filmpjes (Het Manneke) en begint een tweede 
leven als acteur. Dond. 16 maart. Canvas om 20u.55 

^^=^ The Van Britse film van Stephen Frears uit 1996 
naar een verhaal van Roddy Doyle. Bimbo verliest zijn 
job in een bakkerij en koopt met zijn spaarcenten en de 
afvloellngspremie een aftandse bestelwagen die hij 
inricht als rijdende snackbar. Schitterende muziek van 
Eric Clapton. Vrij. 17 maart, Ned. 3 om 23u.20 

Le Matin dan toch 
gered? 

Kinderen, televisie en studies erover: 
het houdt niet op. Uit een onderzoek van 
de KUL blijkt dat kinderen met een hoog
opgeleide moeder minder televisie kijken. 
Ofschoon ook gevraagd werd naar de 
opleidingsgraad van de vader, blijkt deze 
van de moeder een betere voorspellende 
waarde te hebben. Met andere woorden: 
aan de hand van de opleiding van de 
vader - of die nu laag of hoog is - is niet te 
voorspellen of een kind meer of minder 
televisie kijkt. Weinig verrassend is dat kin
deren met een hoogopgeleide moeder 
meer dan hun leeftijdsgenoten kiezen 
voor TVl en Ketnet. Dezelfde theorie gaat 
overigens ook op voor het spelen van 
computerspelletjes. 

Vorig jaar kwamen bij de Raad voor 
Deontologie van de Algemene Vereniging 

van Belgische Beroepsjournalisten meer 
dan dubbel zoveel klachten binnen. In 
ruim een derde van de 21 klachten - allen 
over de geschreven pers - werd de klager 
volledig in het gelijk gesteld. De meeste 
dossiers handelden over het al dan niet 
terecht noemen van namen, meestal in 
gerechtelijke onderzoeken. Drie klachten 
werden ingediend 'onder journalisten'. 

De Waalse regering lijkt dan toch 
bereid om de zieltogende krant Le Matin • 
nochtans geen slechtogend product - uit 
de brand te redden. De krant krijgt alvast 
10 miljoen fr. om de maand maart door te 
komen. Later zouden particulieren nog 
eens 159 miljoen fr. en de Waalse over
heid 100 miljoen fr. investeren. Bijna één 
derde van de particuliere middelen komt 
van de Franse krantenmagnaat Georges 

Binnenkort is er een tweede film met 
Kabouter P/op. Tenminste: als er subsidies 

komen. 

Ghosn, eigenaar van î flnce-Soz'r. Le Matin 
is 'verrezen' uft de as van de dagbladen Le 
Peuple en La Wallonië; beiden van socia
listische origine. Gemikt werd op een ver
koop van 20.000 exemplaren, maar de 
krant bleef zitten op 8.000. Voltijds wer
ken er 35 journalisten en 7 administratie
ve krachten. 
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In de reclamefilmpjes die 'Mariene 
Exclusief' voorafgingen, maakten we 
kennis met een man die niet goed In 
z'n hemd zat en stress scheen te krij
gen van een wasverzachter. Daarvoor 
bestaat er nu een ander, vanzelfspre
kend beter en prettiger, product dat 
werkt met 'vezellifting' waardoor de 
spanningen van alledag tot het verle
den moeten gaan behoren. Te vrezen 
valt dat het liftende product ook 
duurder Is, zodat alleen de rijken 
ervan kunnen genieten. Rijken zoals 
Marlah Carey, Luciano Pavarottl en 
prins Emmanuel Flliberto de Savoie 
die wij in wat volgt gemakshalve 
'Flliberto' zullen noemen. Als voor 
Mariene de Wouters d' Oplinter 
'Mariene' kan volstaan, dan ook voor 
de banneling die de hoop op de 
Italiaanse troon nog altijd niet hele
maal heeft opgegeven. 
'Mariene Exclusief' is de Vlaamse ver
sie van Ivo Niehes 'TV-show op reis'. 
Wij dulden in deze geen tegenspraak: 
ook Ivo Niehe was bij koningin Noor 
en andere mensen van wie wij het 
genoegen hebben ze enkel 'uit de 
boekjes' te kennen. Of, zoals Mariah 
Carey, van op MTV, waar ze er stee
vast in slaagt met twee steeds groter 
wordende argumenten onze manne
lijke aandacht gaande te houden. Bij 
Mariene kon MC (spreek uit 'em sle'; 
ook deze dame heeft - tot in haar 
eigen songs! - een afgekortie naam) 
ons minder lang boeien. Meer nog-
ergernis was al snel ons deel. MC 
kreeg een praline voorgeschoteld, 
beet erin met het appetijt van een 

Mozambiquaan die waterzooi krijgt 
opgediend en wist toch te vert;ellen 
dat dit snoepje het beste was wat ze 
al ooit had geproefd. Voor het overi
ge kwamen wij, MC-kenners, niets 
nieuws over deze dame te weten. Of 
toch: ze heeft sterke band met haar 
handtas. Maar omdat die niet altijd bij 
haar nauwsluitende pakjes past, laat 
ze die meestal dragen door één van 
haar persoonlijke slaven. Mariene 
droeg vlechtjes en vond het allemaal 
zeer interessant. „Hoe Is Mariah Carey 
echt?", wilde ze nog weten. Maar dat 

Ook Luciano Pavarottl hield er zo zijn 
eigen denkbeelden op na. Op een 
bepaald moment nam hij het zekere 
voor het onzekere en dreigde met 
het opeten van de cameraman als die 
nog langer 's zangers hangbuik in 
beeld durfde brengen. De Italiaanse 
tenor gaf vorig jaar in heel Europa 
maar één TV-interview weg en dus 
was Mariene toch echt wel een beet
je 'exclusief. Hij had een psychologi
sche verklaring voor deze keuze: hij 
had nog nooit zo'n mooie vrouw 
gezien. Voorts wilde hij nog kwijt dat 

Mariene op reis 
Mariene exclusief, maandag 28 februari 2000, VTM 

hadden wij natuuriijk al lang in de 
smiezen. Ook van Fiiibertio geen slecht 
woord: de man spreekt mooi Frans en 
hoopt ooit nog eens naar Italië te 
mogen gaan. Wij kennen de geschie
denis niet - en Mariene vond het ook 
niet nodig ons daarover te informeren 
- maar we hadden wel graag geweten 
waaróm de prins en zijn familie zo'n 
schandalige straf te beurt was geval
len. Want je trekt toch niet zomaar 
naar het Europees Hof van de Rechten 
van de Mens? Filibert;o was het van 
plan: hij vond het niet democratisch 
dat hij, in augustus van dit Heilig Jaar, 
niet naar Rome kon om zich te laten 
zegenen door de paus. Dat de naam 
en de overduidelijke rijkdom van hem
zelf én zijn hele familie ook niet echt 
verkregen was door de meest demo
cratische aller staatsvormen, scheen 
in hem niet te zijn opgekomen. 

hij z'n pasta het liefst zelf maakt en 
dat hij wel eens op de frêle rug van 
een paard pleegt te gaan zitten. 
Het 'dit-ls-al-eens-gedaan'-gevoel 
even wegnemend was dit relatief 
onderhoudende televisie. Je wil het 
natuuriijk wel allemaal lekker weten en 
gezien hebben. Maar het is ook zo dat 
wij met stijgende nervositeit de 
'Watou-Vroenhoven'-route van 'Man 
bijt hond' volgen en stilaan op het 
punt gekomen zijn om Hugo van de 
Mol in te huren voor het gevreesde 
moment dat er ooit iemand voor onze 
deur staat met de woorden „'t Is van 
'Man bijt hond'. Mogen we even bin
nenkomen?" En dan willen we voor
komen dat we Iemand van Woestijnvis 
moeten achternaroepen: ,,En nu is't 
van hond bijt man, hè vriend!" 

Krik 
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Piercing (1) 
Op de radio Bert Anciaux gehoord over de school van 
Westerio die in haar schoolreglement piercings verbiedt, 
en bovendien nog een directeur heeft die durft toepassen 
wat afgesproken is 

Als oudgediende in het onderwijs weet ik dat 
1 discipline meer en nneer in vraag wordt gesteld, 
2 een minimum aan discipline noodzakelijk blijft om in 

Ideale omstandigheden een leer- en opvoedingsproces 
te laten verlopen, 

3 een school de plicht heeft de jongeren weerbaarheid bij 
te brengen tegen de opdnngenge publiciteit en 
mediacampagnes en tegen de platte commercie, 

4 mondapparaten een probleem zijn voor de verstaan
baarheid, en in ieder geval tijdens de lessen dictie 
Nederlands, 

5 het opvoedingsmodel een eigen terrein is van het Vnj 
Ondewijs - toen ik prof Flamme (VUB) op inspectie 

kreeg tijdens mijn les Geschiedenis op het College in 
Veume, mocht die het niveau van mijn onderwijs beoor
delen, maar ging hij buiten zijn bevoegdheid toen hij 
zijn eigen leerboeken aanprees, 

6 minister Bert Anciaux zich met met een interne school-
kwestie heeft te bemoeien, en zeker met wanneer de 
media deze plaatselijke aangelegenheid aan het opbla 
zen zijn 

Card Vandoome, 
ere-vooTTltter VU-Veume 

4 WEDERWOORD • 

Fraude ais 
verdediging 
Grappig moest het met zo tnestig zijn De 
burgers geven door hun stem vohnacht 
aan pohtici om voor hen het beleid te voe
ren Zohaast pohtici gekozen zijn begmt 
de misene De burger protesteert om wat 
ze doen zonder zijn instemming (WIJ, 2 
maart jl - 'Wie biedt meer'') Daarbij pak
ken de morrende mensen het op de ver
keerde mamer aan Zij betogen voor meer 
geld en van wat ze knjgen gaat 57 % terug 
naar de overheid Protesteren moet 
gebeuren tegen die 57 % loonlasten zodat 
alles terug betaalbaar wordt en het gedaan 
IS met op een vernederende wijze een 
kleimgheid gratis of aalmoezen te geven 
Ook de geschatte jaarhjkse 1 000 miljard 
fr fraude ontstaat voor een groot deel 
omdat de lasten te hoog zijn' Wie kan ver
dedigt zich, door te frauderen De grote 
hoeveelheid gewone inkomens kan dat 
niet en dat wekt wrevel op 
Het primitieve opzet van belastmgen te 
heffen op winsten uit vermogens zal nog 
meer vlucht m zwart geld veroorzaken 
Het Europees Economisch en Sociaal 
Comité heeft zijn bezorgdheid uitgedrukt 
dat aan witwasoperaties van met uit mis
daad gewonnen zwart geld een noodzake
lijke internationale samenwerking hoeft 
verbonden te zijn Anders zullen financië
le instellmgen uit derde landen van de 
maatregel profiteren 

Wat er nog eens op wijst dat zwart geld 
terug in omloop brengen in de nationale 
economie de beste maatregel is om een 
werkelijke oplossing te verknjgen Niet 
met amnestie of kwijtschelding van de 
schulden, maar door verplichting tot 
mvesteren in plaatselijk onroerend goed 
dat werk verschaft Zo hebben de met-
frauderende burgers er ook wat aan 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Viaamse Rand 
Eén van mijn FranstaLge collega's is op 
zoek naar een huis in de Vlaamse rand 
rond Brussel Een gemeente waar hij 
zeker met wenst te wonen is Dilbeek 
Omwille van het Vlaamsgezmde karakter 
('Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn') zou 
hij daar immers Nederlands moeten spre
ken De zes faciliteitengemeenten trekken 
hem sinds 'de jjestenjen van de Vlaamse 
regenng' ook minder aan Nu overweegt 
hij om net onder de taalgrens in Waals 
Brabant te gaan wonen Deze beslissing is 
voor mij het bewijs dat een Vlaamsgezmde 
pohtiek op gemeentelijk niveau gesteund 
door de Vlaamse regering, tenminste al 
nieuwe Franstalige inwoners kan afschrik
ken Laten we er dan maar mee verder 
doen en de pesterijen' opvoeren om de 

bestaande Franstaligen zoveel mogehjk 
aan te sporen naar Wallome te verhuizen' 

Naam en adres 
bekend op de redactie 

Linies, rechts en 
de democratie 
Of het in Oostenrijk goed of slecht zal 
aflopen, weet ik met (WIJ, 2 maart jl -
'Oostenrijjk vanuit histonsche invals
hoek') 

De reactie van zekere betogingsgroepen 
en knngen roept bij mij toch vragen op 
Ondermeer wordt beweerd dat 75% van 
de bevolkmg met voor extreem rechts, 
wat dat ook mag zijn, heeft gestemd 
Feit IS dat de partij die hierbij aanleunt 
gewonnen heeft Dus aan de hand van de 
uitslag 

BIJ ons hebben de 'rooi' m jum '99 een 
fameuze toeffelmg gekregen En hebben 
zowat 85% van de kiezers met voor hen 
gestemd Dus aan de hand van de uitslag 
Maar wat zien en ondervmden wij' 
ZIJ hebben er zich toch maar weer mge-
werkt, en delen nu zelfs mee de lakens uit 
Kan iemand mij eens juist ze^en wat 
democratie eigenlijk inhoudt' 

Wilfried WiUockx, 
Antwerpen 

Oostenriilc 
Lezer Erwin Ureel is beschaamd dat er op 
de betogmg tegen Oostennjk maar een 
handjevol VU-ers aanwezig was Dat is zijn 
memng, en hij heeft het recht die te luten 
(WIJ, 2 maart jl) 

Ik daarentegen ben beschaamd dat er wél 
VU-parlementairen waren Dat is imjn per
soonlijke memng en ik heb óók het recht, 
die te uiten Het initiatief voor die beto
gmg ging uit van Eho Di Rupo (eentahge 
PS-voorzitter) en van de socialistische vak
bonden En door minister Michel, die m 
het buitenland een karikatuur van dit 
onzahge land gemaakt heeft en dé gróte 
staatsman wü spelen' Zo van 'de muis die 
brulde'' 

Waaróm' Omdat m Oostennjk de socialis
ten met meer in de regenng zitten Ze 
hebben het verbrod door bij de regenngs-
vorming hun lat te hoog te leggen Door 
jarenlang corrupt te zijn geweest 
De Oostennjkers, die de corrupüe - oók 
van de chnsten-democraten grondig beu 
waren, hadden geen alternatief 
Sedert wanneer moet de VU achter rode 
vlaggen aanlopen' Waar blijft de 'eer' van 
de Volksunie' 

Waar bleef het protest toen in Franknjk de 
communisten in de regenng stapten' En 
in Italië de neofascisten' Moet Europa met 
meer verontrust zijn over welbepaalde 
volkerenmoorden Tsjetsjenen, Koerden, 
Basken, Zigeuners, Palestijnen' 

Tegenwoordig is iederéén die met m het 
kraam past een 'hider' Door die vergelij
king te maken wordt de figuur van Hider, 
dé grote misdadiger, gebanaliseerd 
Moest Oostennjk door de 'bmtenwereld' 
gedwongen worden tot meuwe verkiezm-
gen, zou de OVP nog véél meer stemmen 
halen Dat begreep zelfe Miet Smet met, 
die een paar weken geleden in 'De 
Zevende Dag' beweerde „de hete adem 
van het Blok in de nek te voelen" 
Blokvoorzitter Vanhecke zat er zalig güm-
lachend bij, hij voelde de stemmen voor 
het Blok m zijn schoot regenen. 
Er zijn andere manieren om extreem
rechts te bestnjden, andere dan een cor
don samtaire alléén 

Wie zo ondoordacht rei^eert moet m WIJ 
(2 maart) de schitterende analyse van 
Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk De 
Cock lezen 

Klata Hertogs, 
Turnhout 

Piercing (2) 
Het IS moeilijk te begnjpen, en nog erger 
om het allemaal uit te le^en aan de 
leden, de kiezers, de familie, de buren, de 

makkers 
Onze VU-topmensen leggen toch zo graag 
verklanngen af aan de pers Veelal volgt er 

nadien een rechtzetüng, een aanvuUmg of 
een verklanng m de zm van 'misbegre-
pen' 
Wij aan de basis mogen de commentaar 
opvangen, maar goed, daarvoor zijn er de 
mihtanten, de plaatsehjke - trouwe -
bestuursleden nu eenmaal 
Maar wat Bert Anaaux bezielde om tussen 
te komen m de discussie over de toepas-
smg van een schoolreglement, verbaast 
ons toch' Maak het a.u b de schooldirec
tie met (nog) moedijker, en raadpleeg, 
wanneer het over de toepassmg van een 
schoofreglement gaat, ook eens de plaat
sehjke afdehng 

Ik geef toe, het wordt allemaal moedijk 
om te begnjpen, zo zonder piercmg 

JefThys, 
Westerio 

PS de redactie ontvangt graag 
bneven van lezers Naamloze, 
scheld- en smaadbneven gaan de 
scheurmand in De redactie 
behoudt zich het recht voor bne
ven in te korten en persklaar te 
maken Bneven worden voluit 
ondertekend, tenzy de schnjver 
verzoekt initialen te gebruiken 

c. 
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Afhalen van palinggerechten mogelijk 

O p e n i n ^ r e n van maandag tot en met donderdag 
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Zondag 12 uur 21 30 uur 
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M et de Jeugdboekenweek voor de deur is een gesprek 

met een Vlaamse kinder- en jeugdboekenuitgever 

op zijn plaats, de sector doet het goed. Maar wat blijkt? 

Het wereldje gaat gebukt onder de pretenties van een 

handvol betweters die voorschrijven wat de jeugd wel en 

niet mag lezen, terwijl kinderen gewoon op zoek zijn 

naar., leesplezier 

• UITSMIJTER • 

In de Volkskrant verscheen een artikel 
onder de titel 'Jeugdboeken moeten tot 
lezen noden'. Daarin stelde Ruud 

-*•• Kraaijeveld, docent Nederlands en schrij
ver van (schoolboeken) over jeugdlitera
tuur:,^s we echt werk willen maken van 
leesbevordering en smaakontwikkeling 
zullen we af moeten van die lezerson-
vriendelijke keuzes die Griffel- en 
Zoenenjury's steeds vaker maken en ons 
veel meer moeten richten op wat grote 
groepen leerlingen met plezier willen en 
kunnen lezen. Dan pas is het feest thuis te 
komen met een bekroond boek en er 

^ urenlang met rode oortjes in weg te dui
ken. De koude douche die tegenwoordig 
in de regel volgt, bezorgt jongeren nogal 
eens een afkeer van lezen die - als je pech 
hebt - nooit meer verdwijnt. Dat kan toch 
nooit de bedoeling van een bekroning 
met Griffel of Zoen zijn?" 
In 'Boekblad. Nieuwsblad voor 
het boekenvak' stelde een 
boekhandelaar uit Breda: 
„Wanneer een oma, moeder of 
tante binnenkomt voor het met 
een Griffel bekroonde boek, 
dan voelen wij ons verplicht om met de 
klant de discussie aan te gaan om te zien 
of het boek wel bij het kind past. Tien van 
de tien keer gaat de klant met een ander 
boek de deur uit." 

DE BETWETERS 

Nu de 'Vlaamse Jeugdboekenweek op 15 
maart begint, sprak WIJ met Walter 

' Soethoudt. Zijn uitgeverij, Facet, wordt 
sinds kort dé uitverkoren stek voor 
auteurs én lezers die het betere en toch 
leesbare jeugdboek verkiezen. Zijn jong
ste aanwinst is jeugdschrijver Jaak 
Dreesen. 

Jij bent erg ontevreden over de 
manier waarop sommige critici 
van J<inder- en jeugdboel<en het 
publiel< de les spellen. 

Walter Soethoudt- „Vijfentwintig jaar 
geleden schreef een criticus dat 'de 
Vlaamse jeugdauteur gemiddeld 52 jaar is, 
van beroep leraar of onderwijzer én 
gefrustreerd'. "Vandaag kan men dat in de 
meeste gevallen niet meer zeggen. De 
gemiddelde 'geestelijke' leeftijd van de 
auteur ligt nu beduidend lager dan die 
van de Vlaamse recensent van kinder- en 
jeugdboeken. Het zijn zij die het onder
wijs ontvluchtten, maar het betweten niet 
kunnen laten. Deze betweters publiceren, 
op enkele uitzonderingen na, zelf geen 
fictie en diegenen die het wél doen pro
duceren veelal haast onleesbare dingen. 
De anderen vinden hier of daar wel een 
overheid die een uitgever subsidieert om 
hun betweterige essays, volgepropt met 
lijstjes van hun, meestal in Nederland uit
gegeven, uitverkoren kinderboeken te 
ventileren. " 

Het is toch goed om de lat hoog te 
leggen? 

W. Soethoudt: ,, Zeker, maar deze groep 
van professionele leesplezierbedervers 
neemt stelling tegen de pleitbezorgers van 
boeken die brede lezersgroepen aanspre
ken en die wensen dat het kinder- en 
jeugdboek toegankelijk én kindvriendelijk 
is." 

IVIen zegt dat het goed gaat met 
het l<inderboel(... 

W. Soethoudt: „Dat is waar, maar midden 
de jubelberichten is een groep, ik noem 
ze 'de betweters', bezig een mijnenveld 
aan te leggen. Zij wil een referentiekader 
voor de eigen productie ontwerpen, met 
verwijzingen naar de literatuur in het bui
tenland. Om 'onze achterstand' aan te 
duiden worden werken als 'Alice in 
Wonderland' en 'Alleen op de wereld' 

gen aan de 'hteraire' kinder- en jeugdboe
kenschrijvers misschien niet méér leesple-
zierboeken zou kunnen opleveren, zon
der dat het in mijn bedoeling ligt het zoge
naamde 'literaire' jeugdboek te misken
nen. 

De ruim gesubsidieerde jeugdauteurs 
kunnen zich in hoge mate bezighouden 
met hun public relations Ze zijn in de 
hemel, op de aarde en op alle plaatsen, en 
daardoor scoren ze natuurlijk ook beter in 
het mediacircus waarvan ze de trapeze-
werkers dan ook op tijd en stond een 
bloemetje sturen." 

Is het waar dat boel<en van 
Nederlandse uitgevers het in 
Vlaanderen makl<elijker hebben 
dan boel<en uit Vlaanderen? 

W. Soethoudt: ,J{ita Ghesquière zegt 
hierover:'Een belangrijke vraag in dit ver-

Kinderen willen 
gewoon lelcker lezen 

opgevoerd. Het eerste boek stamt uit 
1865, het tweede uit 1878 !" 

RIJP EN GROEN 

Well<e normen stellen 'de betwe
ters' voor een goed l<inderboel<? 

W. Soethoudt: „ Hoogliteraire werken 
die de vergelijking met een absolute top 
uit het verleden en uit het buitenland 
moeten kunnen doorstaan, boeken die 
representatief zijn voor een bepaalde 
periode, boeken die passen binnen hun 
betwetersvisie. Volgens hen moet elke 
nieuwe generatie stijlen, structuren, the
ma's en motieven kunnen herkennen en 
kunnen putten uit een soort collectief 
literair geheugen. Hetzelfde is: zeggen dat 
Hitler een schurk was, zonder echter 
'Mijn Kamp' te mogen lezen, omdat het... 
slecht geschreven is." 

Je bedoelt dat iedereen moet l<un-
nen lezen wat hij wil, zonder dat 
daar een belerend vingertje bij-
hoort... 

W. Soethoudt: ,,Jeugdauteur Jaak 
Dreesen zei ooit:'Als kind las ik altijd rijp 
en groen door elkaar. Via cowboyboeken 
kwam ik bij Toon Kortooms en via 
Kortooms bij Aster Berkhof. Van Berkhof 
naar Anton Coolen was niet zo'n grote 
stap en daarna ontdekte ik Walschap, 
Gijsen, Lampo en Van Aken.' 
Uitgevers weten dat de 'literaire' titels van 
hun jeugdauteurs veel minder scoren dan 
de zogenaamde 'leespleziertitels'. Het is 
natuurlijk makkelijk voor een auteur om 
hterair uit te freaken ten koste van zijn 
uitgever en van zijn lezers, als een auteur 
langs diverse zijden betoelaagd wordt. Ik 
vraag me af of het intrekken van de toela-

band is of het uitgegeven worden bij een 
bepaalde uitgeverij bijna onvermijdelijk 
tot bespreking (en eventueel canonise
ring) leidt, terwijl uitgegeven worden bij 
een andere uitgeverij dit sterk bemoeilijkt. 
Worden goede debuten bij minder goed 
aangeschreven uitgeverijen ook altijd 
gerecenseerd? Wordt héél het aanbod 
goed gescreend? Of vindt in een zeer vroe
ge fase al een sterke sluisvemauwing 
plaats waardoor een groot gedeelte van de 
titels al meteen nog voor het gelezen 
wordt uit de boot valt?' ledereen in het 
vak kent de uitgeverij waarover 
Ghesquière het heeft (Querido in 
Amsterdam, n.v.d.r). 

Recent nog heeft 'The British CouncU' 
zich laten inpakken door ons Nationaal 
Centrum voor Jeugdliteratuur (NCJ) dat 
op zijn beurt ingepakt werd door diezelf
de Nederlandse uitgever om een 'Belgian-
Dutch-British seminaar' te organiseren. 
Let vooral op... 'Belgian'! 
Met 9 auteurs, waarvan minstens 6 van 
diezelfde uitgever, drie anderen mochten 
als schaamlapje dienen. Je kunt je afvra
gen of de N in NCJ voor 'Nationaal' of 
voor 'Nederland' staat. 
Maar het kan erger als men weet dat de 
Vlaamse Uitgevers Vereniging Mare De Bel 
• de populairste jeugdauteur van 
Vlaanderen - uitkoos om het jeugdboe
kenweekgeschenk te schrijven en datzelf
de NCJ alle middelen in het werk stelde 
om dit tegen te werken. 
Auteur en Knack-recensent Daniel Billiet 
schreef in zijn nieuwjaarsbrief dat het NCJ 
het impressariaat is van de 'firma 
Moeyaert, Provoost & Sollie', niet toeval
lig drie auteurs van diezelfde Nederiandse 
uitgever. Dit zegt toch genoeg." 

PRETENTIES 

Anderzijds beweert de sector dat 
er te weinig l<ritieken verschijnen? 

W. Soethoudt: „Dat is ook zo. Maar het 
liefst zou ik zien dat 'de betweters' zich 
beperken tot kritiek over boeken die zij 
goed vinden. Dan zouden ouders hun 
aanbevelingen als een soort leidraad kun
nen gebruiken om net die boeken niet te 
kopen. Zo zouden veel lezende kinderen 
zich geen onderontwikkelde apen voelen 
omdat ze de boeken die door 'de betwe
ters' als 'slecht' worden beschouwd, leuk 
vinden! Recent nog meende Bart 
Moeyaert een van de meest succesvolle 
jeugdboeken, meer bepaald het derde 
boek in de Harry Potter-serie, te moeten 
afbreken, hiermee aan alle liefhebbers 
zeggend dat ze een slechte smaak hebben. 
Van pretentie gesproken!" 

Er is ook sprake van overproduc
tie? 

W. Soethoudt: „Een geliefkoosd thema 
van 'de betweters' is wijzen op een zoge
naamde overproductie bij de Vlaamse uit
geverijen. Een bezoek aan De Slegte kan 
ze van gedacht doen veranderen, daar 
vindt men meestal Nederiandse kinder
boeken en zéér vaak van die uitgeverijen 
die door hen op soms ergeriijke wijze 
worden bevoordeligd. Dat overproductie 
minderwaardige titels zou opleveren is 
een mening die ik voor rekening van 'de 
betweters' laat. Trouwens wanneer een 
oplage daak, maakt een economische wet 
de uitgever vlug duidelijk dat het zo niet 
verder kan. Bovendien zal geen enkele 
kassierster overwerk moeten doen voor 
het literaire jeugdboek. Als alle uitgevers 
van kinder- en jeugdboeken in Vlaanderen 
zich moesten beperken tot het uitgeven 
van enkel door 'de betweters' gecanoni
seerde auteurs, dan hadden we genoeg 
aan één uitgeverij maar we zouden wel 
het meest analfabetische land ter wereld 
zijn. In een tijd dat kinderen steeds mon
diger worden, verstomt - gelukkig - het 
ouderlijk geroep om... lijstjes. 
Kinderen weten wat ze willen lezen en het 
is maar een beperkte groep die behoefte 
heeft om 'de betweters' te volgen, de 
anderen willen gewoon lekker lezen." 

(mvl) 

Walter 
Soethoudt: 
„Bespaar ons 
die literaire 
krttlekeni" 
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