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I n zijn toespraak naar aanleiding van de 

opening van de nieuwe bibliotheek van 

Oostende heeft minister van Cultuur Bert 

Anciaia de lokale besturen gevraagd of ze bereid 

zijn hun bibliotheek op gratis basis te laten wer

ken, ten dienste van de hele bevolking. Dit is 

ook het geval in Scandinavische landen, in Japan 

en in de Verenigde Staten. De invoering van het 

leenrecht - 200fr. vanaf 16 jaar - zoals nu plotse

ling door federaal minister van Justitie Mare 

Verwilghen wordt voorgesteld, staat haaks op 

deze intenties. 

Bert Anciaux wees ook op de specifieke 

problemen van ons taalgebied. Boeken- en CD-

rekken worden gedomineerd door buitenlandse 

auteurs en musici, die wat graag genieten van 

het door de Vlamingen betaalde leenrecht. 

In een klein cultuurgebied als het onze is 

een open concurrentie tegen de dominante cul-

tuurtalen een bij voorbaat verloren strijd. 

Zouden Vlaamse auteurs ooit een gelijkaardige 

vergoeding ontvangen voor uitleningen in pak

weg de Verenigde Staten, Duitsland of 

Frankrijk? 

Met zijn standpunt neemt de Vlaamse 

minister van Cultuur de verdediging op zich van 

maximale en laagdrempelige kennis- en cultuur

spreiding. Goed uitgeruste bibliotheken zijn daar 

de basis van. Ze mogen niet terechtkomen in 

een spiraal van economische belaftgen die hun 

kerntaken in het gedrang brengen. 

De berichtgeving als zou Bert Anciaux 

aarzelen om het leenrecht in te voeren, zoals 

voorgesteld door minister Verwilghen, is niet 

juist. 

In ieder geval moeten de bibliotheken die 

hun diensten gratis aan de gebruiker aanbieden, 

vrijgesteld worden. Het kan niet zijn dat een 

gemeentebestuur, dat overtuigd is van de nood

zaak van een gratis voorziening, nu 200 fr. per 

uitlener moet vragen. 

In absolute cijfers is 200 fr. niet veel, maar 

beslist een psychologische barrière. De opbrengst 

is niet min. Zowat één vierde van de Vlaamse 

bevolking is gebruiker van een bibliotheek. Dat 

betekent per jaar 250 miljoen fr. aan inkomsten. 

Blijft ook het probleem van de auteurs-

rechtenwet, weliswaar een culturele materie maar 

toch nog een federale bevoegdheid. Anciaux 

vraagt de overheveling ervan naar de gemeen

schappen. Zo kan de Vlaamse regering een 

beleid voeren waardoor Vlaamse auteurs behoor

lijk kunnen vergoed worden vanuit de eigen 

Vlaamse begroting. 
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Een paar weken geleden omschreven we 
de fiscale autonomie als 'geen eenvoudi
ge materie, vol ingewikkelde mechanis
men, moeilijk uit te leggen en dus niet 
onmiddellijk tot de verbeelding van mili
tanten sprekend'. Toch is dit uiterst 
belangrijk onderwerp onlosmakelijk ver
bonden met de welvaart en het welzijn 
van de Vlaamse gemeenschap. 
Nu, enkele weken later, ligt een politiek 
akkoord tussen de federale regering en 
de regeringen van gewesten en gemeen-

fraai zicht, zo kan van ernstig werken nau
welijks sprake zijn en blijft van de nobele 
kunst van onderhandelen weinig over. 
Zoals in alle vergelijken zit ook in dit com
promis van alles wat: goede dingen, naast 
onvolkomenheden en eerste kleine stap
pen. 
Ferme brok van het akkoord behelst de her
ziening van de bijzondere financieringswet 
van 1989. In verschillende bewegingen zul
len vanaf 2002 de gemeenschappen 
anders gefinancierd worden. Een aantal 

Alles kan beter! 
schappen op tafel. En zie, de ingewikkeld
heid druipt van het document. Toch zou 
het onjuist en onverstandig zijn het 
bereikte akkoord zomaar af te schieten 
Voorafgaandelljke bedenking. Ook nu wer
den de gebruikelijke tactieken als van 
oudsher toegepast- alles aan alles koppe
len, zoveel mogelijk partijen plezieren en 
de tijdsdruk als 'mes op de keel' als een 
ultiem wapen. Wij hebben daar altijd al 
moeite mee gehad, nu nog meer omdat 
ons door het kabinet-l'errtofófacff de 
zekerheid was gegeven dat nachtelijke 
marathons tot het verleden zouden beho
ren. Maar nee hoor, na Martens en 
Dehaene maakt nu ook Verhofstadt 
gebruik van de uitputtingsslag. Het is geen 

zgn gewestelijke belastingen en het kijk
en luistergeld worden geregionaliseerd. 
Even terloops: ook de Duitstalige gemeen
schap krijgt de bevoegdheid over haar kijk
en luistergeld. De fiscale bevoegdheden 
van de gewesten aangaande de personen
belasting worden in een bijzondere finan
cieringswet vastgelegd. De gewesten krij
gen de volledige autonomie over de eigen 
belastingen. 

Het is ook goed dat het akkoord vermeldt 
dat het in een federaal staatsbestel niet 
logisch IS dat de organisatie van de lokale 
besturen niet in handen van de deelsta
ten ligt. De gewesten worden er dus 
bevoegd voor. Tot grote ergernis van FDP 
voorzitter Olivier Maingain die vindt dat 

het akkoord geen rekening houdt met zijn 
taaigenoten in de faciliteitengemeenten 
en in Vlaams-Brabant. 
Andere blikvanger is de regionalisering 
van Landbouw en Buitenlandse handel, 
deze overeenkomst werd reeds in de 
maand juli bereikt, maar wordt nu ook uit
gevoerd. Ook de middelen van de 
Nationale Loterij, die nu na overleg wor
den verdeeld, worden naar de gemeen
schappen en gewesten overgeheveld. 
Vanaf 2004 zal ook Ontwikkelings
samenwerking worden gedeferaliseerd. 
Staatssecretaris Eddy Boutmans, bevoegd 
voor deze materie, is het daar niet mee 
eens, de groene minister zal er moeten 
mee leren leven Erger moet getild wor
den aan de kritiek van het NCOS. De 
inrichter van 11.11.11 beschikt in 
Vlaanderen over groot gezag dat wel eens 
op de helling dreigt te komen als hij de 
overheveling zou afwijzen. 
Dit zijn, in een notendop verpakt, enkele 
communautaire krachtlijnen van het 
akkoord dat werd bereikt 
De lezer moet zich geen begoochelingen 
maken, de wijzigingen - ook deze van 
financieel-sociale aard - zullen pas bij 
mondjesmaat zichtbaar worden. Zo zal de 
langverbeide belastingsverlaging pas 
vanaf 2006 echt te voelen zijn 
Voorspellen wie dan aan het federale roer 
staat, is niet mogelijk. Daarom rijst de 

vraag of regeringen elkaar over grenzen 
van verkiezingen heen wel kunnen bin
den? En wat blijft er van de vele beloften 
die excellenties in het zicht van 8 oktober 
jl. deden? Zullen zij deze kunnen waarma
ken of moet de bevolking vaststellen dat 
het nog maar eens propaganda was? 
Indien ja, dan zal dit de verhouding tussen 
haar en de politieke klasse niet ten goede 
komen. 

Omdat alles altijd beter kan, kunnen wij 
ons verheugen over de goede elementen 
in het akkoord. De deelstaten krijgen 
meer bevoegdheden (macht) en meer 
financiële mogelijkheden (middelen) om 
naar eigen goeddunken en noodzaak te 
besturen En dat is toch een belangrijke 
stap vooruit. 

Tot slot twee bemerkingen. Aan het 
bereikte akkoord is de regionallstische 
wending in Wallonië niet vreemd, al moet 
gezegd worden dat de noodzaak om het 
Franstalig onderwijs te financieren sterk 
heeft meegespeeld 
Voor de uitvoering van het akkoord heeft 
de federale regering bijzondere meerder
heden nodig, de vraag is groot of 
Verhofstadt deze wel In huis heeft Er 
moeten maar enkele nukkige FDF'ers hun 
immer nukkige voorzitter volgen 
Maar dat zal tijdens de komende 
Kamerdebatten vlug blijken 

Maurlts van Liedekerke 



Zuid-Afrikaanse ionaeren per definitie verdacht 
Vlaams minister van Jeugd en Cultuur 
BertAnciaux is bijzonder verontwaardigd 
over het optreden van de rijkswacht van 
Zaventem tegenoverjongerendelegaties 
uit Zuid-Afrika. In het kader van 
uitwisselingsprojecten komen de jongeren 
naar Vlaanderen. Hoewel ze geldige visa 
hebben én een officiële uitnodiging van de 
Vlaamse Gemeenschap kunnen 

voorleggen, worden ze systematisch 
onderworpen aan een extra controle. De 
rijkswacht viseert daarbij vooral de 
kleurlingen in de groep. Anciaux vindt dit 
onaanvaardbaar temeer daar de 
praktijken het imago van een gastvrij 
Vlaanderen schaden. Hij vraagt federaal 
minister van Binnenlandse Zaken 
Duquesne om in te grijpen. 

De kloof 
is totaal 

„Dat dit op Vlaams ongeloof en woede onthaald zou 
worden, had men zich helemaal niet gerealiseerd, zo 
luidde het gisteren In PRL-i<hngen." 

Over de potentiële aanstelling van Olmer Malngain als 
interim-burgemeester van Brussel. Gelezen in De 
Morgen van donderdag 12 oktober 2000. 

• DOORDEWEEKS • 

Nogal wat dames in het leger 
zouden last hebben van ongewenst 
mannelijk gedrag. Seksistisch taalge
bruik stoort het meest: liefst 92,5% van 
de vrouwelijke militairen heeft er last 
van. Bijna 5% van de vrouwen onder
vond aanranding van de eerbaarheid 
met geweld. Federaal minister van 
Gelijke Kansen Laurette Onkelinx werkt 
inmiddels aan een plan ter preventie 
van (sexuele) intimidatie en pesten op 
het werk. 

Om zich opnieuw een beetje 
populair te maken bij de jongeren - en 
nieuwe manschappen te werven -
heeft het leger beslist sponsoring te 
verlenen aan enkele voetbalploegen uit 
de jeugdreeksen. 

Hugo Claus wordt zeker nog 
een jaar ouder Dit jaar ging de 
Nobelprlls Literatuur immers naar de 
Chinees Goa Xingjian. De prijs voor de 
Vrede was weggelegd voor de Zuid-
Koreaanse president Kim Dae-jung. 

In Groot-Brittannië zijn geneti
sche testen toegestaan om na te gaan 
of mensen een verhoogd risico op 
bepaalde ziekten hebben, is dat het 
geval dan kan hen een levensverzeke
ring gewijzigd worden. Alleen werken 
met klanten die veel betalen en niets 
terugkrijgen: de droom van iedere ver
zekeraar ... 

Michel Demaret, de schertsfi
guur die ooit bij de gratie van VDB bur
gemeester van Brussel kon zijn, wordt 
vervolgd voor oplichting, corruptie en 
meer van dat moois. 

Alsof eentje nog niet genoeg 
was: ook de zoon van Louis Michel is 
minister In tegenstelling tot zijn vader 
wil die niet de wereld regelen, maar 
enkel Wallonië. 

Het leven gaat voort, ook voor 
Reginald Moreels, senator ex-CVP'er en 
beweger. De man hengelt 'met aan
drang' naar 'een nieuwe uitdaging'. Hij 
doet dat via de geijkte kanalen: politie
ke. Das een slecht begin voor iets 
nieuws... 

Bij de eerste (deelstaat)verkie-
zingen in Oostenrijk nè de regerings
vorming verloor de FPÖ, partij van 
Haider, bijna 17% t.o.v. <le parlements
verkiezingen. 

GECOÖPTEERDE ... 

Dat Senaatsvoorziter Armand De Decker 
(PRL) zijn 'boetiek' verdedigt siert hem, 
maar dat hij met de democratie een loop
je neemt is minder te pruimen. In zijn fel 
omstreden toespraak bij de opening van 
de hoge vergadering stelde De Decker 
voor het aantal senatoren tot 100 uit te 
breiden. Zo „...kan men de vertegen
woordiging van onze gewesten en 
gemeenschappen versterken, maar kan 
men ook het aantal gecoöpteerde senato
ren verhogen, die volgens mij gekozen 
moeten worden onder vooraanstaande 
personen die buiten de politieke wereld 
staan. Daardoor kunnen wij een betere 
vertegenwoordiging geven aan het maat
schappelijke middenveld en kunnen we 
onze debatten verrijken met een veelheid 
van uiteenlopende ervaringen." 

...DEMOCRATIE? 

Dit voorstel van De Decker kan niet 
anders omschreven worden als een aan
fluiting van de democratie en behoorlijk 
leep door er gemeenschapen en gewes
ten bij te trekken! 
Maar het ergst van al lijkt ons de coöpta
tie van 'vooraanstaande personen die bui
ten de politieke wereld staan'. Waar haalt 
de man het? Wil De Decker terug naar de 
tijd dat de standen in het pariement ver
tegenwoordigd waren? Wie heeft De 
Decker in 'het maatschappelijke midden
veld' op het oog? Een of meerdere 
bedrijfsleiders? De vakbonden? Het Hof? 
Een bisschop? Een militair? Een journa
list? Een middenveldspeler? Meneer de 
senaatsvoonitter, laat dergelijke plannen 
achterwege! 

BRIEF AAN KOSTUNICA 

„Vooraleer de sancties tegen Servië volle
dig op te heffen, moeten de vijftien 
Europese staats- en regeringsleiders de 
vrijlating eisen van de Kosovaarse gedeti
neerden in Servische gevangenissen." 
Dat was de vraag die europarlementslid 
Barf 5taes (VU&ID) in een open brief aan 
de nieuwe Joegoslavische president 
Vojiskv Kostunica formuleerde. 
Op de EU-top van Biarritz beschikten de 
vijftien Europese staats- en regeringslei
ders over een drukkingsmiddel om deze 
eis hard te maken bij de nieuwe president 
van de Joegoslavische Federatie. 
Kostunica, door de Franse president 
Jacques Chirac uitgenodigd, werd er als 
een succesnummer opgevoerd. 
Staes schreef de brief aan de vooravond 
van een bezoek aan Kosova en Bosnië-
Herzegovina en vroeg Vojislav Kostunica 
met aandrang een aantal maatregelen om 
de internationale gemeenschap te tonen 
dat het hem ernst is met de eerbiediging 
van de mensenrechten en met de erken
ning van de internationale akkoorden. 
Uit Belgrado noch uit Biarritz kwam enig 
antwoord. 

CHEVALIER 

Staatssecretaris Pierre Chevalier (VLD) 
werd reeds twee jaar geleden in verden
king gesteld wegens medeplichtigheid 
aan oplichting en misbruik van vertrou
wen. In deze omstandigheden had hij 
nooit tot staatssecretaris mogen worden 
benoemd. 

Het lijkt vanzelfsprekend dat bij een rege
ringsvorming nagegaan wordt of een kan
didaat-minister niet het voorwerp van 
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een strafrechtelijk ondenoek is. De for
mateur heeft blijkbaar deze elementaire 
vraag niet gesteld aan de kandidaten alvo
rens hen ter benoeming voor te dragen. 
Bovendien werden op het parket, waar 
het Chevalier-dossier sinds juni 1998 
bekend is, blijkbaar geen inlichtingen 
ingewonnen. 

Zowel bij de vorige als bij de huidige eer-
ste-minister heeft VU&ID bij monde van 
Geert Bourgeois tevergeefs aangedron
gen op het ontwikkelen en voeren van 
een integriteitsbeleid bij de overheid, 
ministers, kabinetsmedewerkers en amb
tenaren. 

De VU is er van overtuigd dat ethiek in de 
politiek één van de hoofdthema's wordt 
in de komende jaren. Precies op dit vlak 
faalt deze regering jammerlijk. Het was 
typisch dat de meerderheid de interpella
ties van vorige week over de zaak afsloot 
met een gewone motie en overging tot de 
orde van de dag. 

Onmiddellijk na afloop van de bewuste 
plenaire zitting diende Geert Bourgeois 
aan het adres van de minister van Justitie 
een verzoek tot interpellatie in over het 
precieze verloop van het strafonderzoek 
in deze zaak. Eén en ander vergt verdui
delijking, o.m. over de oorzaak van het 
lange tijdsverioop tussen 18 juni, ont
vangst van het verzoek van het Zwitsers 
gerecht tot toelating voor een internatio
nale rogatoire opdracht, en de datum van 
de huiszoeking, twee dagen na de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Het is duidelijk, en een eerder voorval gaf 
dit reeds aan, dat Pierre Chevalier nooit 
tot staatssecretaris had mogen worden 
benoemd. Maar ja de man was ondertus
sen van politieke partij veranderd. 

ONDERWIJSPOOL 

Het minste dat men kan zeggen is dat het 
functioneren van de vervangingspoois in 
het onderwijs alles behalve optimaal ver
loopt. Waar de vervangingspoois aanvan
kelijk als bedoeling hadden om afgestu
deerde leerkrachten in het onderwijs te 
werk te stellen en om hen een vaste stek 
te laten vinden, blijkt in de praktijk dat 
pasafgestudeerden gewoon niet aan de 
bak komen. Meer nog, het lijkt er sterk op 
dat velen van hen niet eens werden opge
nomen in de pools. 

Dit moest minister Marleen 
Vanderpoorten toegeven op een vraag 
van Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk 
De Cock (VU&ID). Een belangrijke oor
zaak volgens de minister is het beperkt 
aantal vacatures, minder dan de helft van 
de voorziene 5.600 mogelijke kandida
ten. Daarnaast trad er een zeer groot aan
tal (minstens 6.000!) voorrangsgerechtig
den (tijdelijken) toe tot de vervangings
poois. Vandaag is 30 % van de poolleden 
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Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, om voor eens en voor altijd komaf te 
maken met onduidelijke situaties inzake politieke ontslagen, ben 
ik zo vrij u enkele vuistregels te laten geworden. 
1) Hebt gij iets te versteken, versteek dat dan. En als het uitkomt zeg 
dan dat gij hoegenaamd niets te versteken hebt. Het 'Kelchtermans-
kunstje' is iimuddels opgenomen in de eindtermen. 
2) Als gij daarmee andere mensen - die het echt wel beter weten -
tegen u in het harnas jaagt, zorg er dan voor dat zij de pers niet te 
woord kunnen staan. Gebruik de 'Code Colla'. 

3) Hebt gij dat niet kunnen voorkomen, bel dan kwaad naar de 
redacties van kranten en radio- en televisie. Zeg hen dat gij niet 
kunt bewijzen dat gij zuiver op de graat zijt, maar dat zij u moeten 
geloven. Gij zijt immers het slachtoffer van de omstadigheden. 
Deze 'De Clerck-dans' werkt gegarandeerd. 
4) In deze fase is het waarschijnlijk dat uw geheugen selectief 
begint te werken. Geef toe dat gij u vergist hebt en corrigeer een 
gedeelte van uw eerste boodschap. Succes gegarandeerd met de 
Claes-combinatie! 
5) Gezien gij maar een gedeelte van uw boodschap hebt gecorri
geerd, uw geheugen selectief en uw logica onbestaande is, stelt 
een aantal mensen vast dat uw boodschap rammelt aan alle kan

ten. Stel hen gerust door hen te zeggen dat zij de idioten zijn, en 
niet gijzelf. De 'Destickere-draai' is een klassieker in het genre. 
6) Elk fijn rampenplan heeft één belangrijk element: vroeg of laat 
duiken er bezwarende elementen op in de pers. Tracht uw kriti-
kasters voor te zijn door hen een beetje op te lichten: verspreid 
zelf echte valse papieren. De 'PSst-fluister-doctrine' heeft meer
maals zijn nut bewezen. 
7) Zit gij zo diep in de nesten dat alleen een wonder u nog kan red
den, begin dan met een eigen politieke beweging voor meer 
democratie. Binnen dit en enkele maanden is iedereen u vergeten. 
Uw ervaringsdeskundige. 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS • 

jonger dan 25 jaar, en dit aantal zal nog 
stijgen. 
Bovendien bekent de minister dat er op 
geen enkele wijze door de VDAB onder
zocht werd wat de kwaliteiten van de 
poolleden zijn. De toetsing van de aan-
stellingsvoorwaarden en van de pedago
gische kwaliteiten werd overgelaten aan 
de inrichtende macht of de directeur. 
De VU&ID-fractie in het Vlaams parie-
ment steunt bij monde van Dirk De Cock 
het voorstel om een hoorzitting te orga
niseren met de betrokkenen, om het 
decreet op de vervangingspools te amen
deren. Het systeem van vervangingspools 
is een goed systeem, maar de kinderziek
ten moeten genezen worden en de ano
malieën die er inzitten moeten er voor 
volgend schooljaar worden uitgewied. 

MAINGAIN 

Dank zij een alerte Brusselse VU&ID-afde-
ling kon de dreiging dat Olivier Maingain 
(FDF) de ontslagnemende burgemeester 
Frmgois-Xavier de Donnéa (PRL) zou 
opvolgen tijdig en kundig worden afge
wenteld. 
Het was BertAnciauxék als eerste de kat 
de bel aanbond, later ondersteunde ook 
de CVP zijn protest. Vervolgens werd, 
zowel door VU-Brussel als door nationaal 
voorzitter Geert Bourgeois en parle
mentslid Sven Garz gedreigd met de niet-
ondertekening van de voordracht van de 
Donnéa als minister-president van het 
Brussels hoofdstedelijk gewest. Ook 
Brigitte Gwuwels (CVP) zou haar handte
kening weigeren. 
De Donnéa, die zijn grootse plannen 
gedwarsboomd zag, kwam de brand blus
sen door te verklaren dat Maingain nog 
zo'n kwaje niet is, dat hij sinds kort 'de 
zaken' anders is gaan zien en dat hij, eens 
minister-president van de Brusselse 
hoofdstedelijke regering, er zou over 
waken dat Maingain geen stommiteiten 
zou begaan. 
Daarop herhaalde Marie-Paule Quix, 
namens VU&ID van Brussel-stad, nog 
eens het standpunt. „Maingain is als voor
zitter van het fransdoUe FDF hét toon
beeld van Vlaamsvijandigheid. Hij kent 
noch spreekt Nederlands. Hij verkondigt 
voortdurend dat Brussel een Franstalige 
stad is, waar de Vlamingen - volgens hem 
een piepkleine minderheid - slechts wor
den geduld. Als Brussels schepen heeft 
Maingain de voorbije 6 jaren de 
Vlamingen herhaaldelijk gediscrimi
neerd." 
Daarmee was de kous af. De PRL-top 
bedaarde, een misnoegde de Donnéa, 
floot een woedende Maingain terug en 
wees de min of meer tweetalige schepen 
van Toerisme Marion Lemesre (PRL) tot 
tijdelijk burgemeester aan. 

De VU neemt aan dat de interim-burge
meester de taalwetwetgeving zal (doen) 
respecteren in Brussel. Zoniet stelt zich 
een nieuw probleem. 

GEMAAKT 

Vijfentwintig is ze en tot tien dagen voor 
8 oktober totaal onbekend. De televisie 
heeft haar 'gemaakt', haar naam: Freya 
Van den Bossche, dochter van minister 
Luc. Zij werd met glans verkozen en 
wordt schepen van Onderwijs in Gent. 
Men zegt van deze verkiezingen dat ze 
door de media werden beheerst en dat is 
het minste wat er kan van gezegd wor
den. Wij gunnen Freya haar succes(je) 
maar vragen ons wel af waar het heen 
moet als de media zo genadeloos door
gaan met het 'maken' van pohtici... 

Nieuw akkoord 
staatshervor

ming vraagt 
nachtelijk 

vergaderen. 

w lamingen en Franstaligen bereikten dinsdag jl. een 
al<l<oord over verdere stappen in de 

staatshervorming. Een summiere ontleding. 

Een nieuw 
communautair alclcoord 

Aan de communautaire, soms vnj harde, 
maar correcte 'onderhandelingsthriatlon' 
van om en bij de 21 uren, gingen specifiel<e 
strategieën en procedures vooraf Er was 
het voorafgaand overleg tussen de liberale 
families. Op die manier wou men de herfi
nanciering van de gemeenschappen en de 
fiscale autonomie voor de gewesten koppe
len aan de federale belastingsverlagingen 
van minister Didier Reynders (PRL) Het 
kwam er daarbij eerst en vooral op aan de 
budgettaire ruimte van de federale overheid 
te vrijwaren. Vandaar ook het intens vooraf
gaand overleg tussen de vice-premiers 
Johan Vande Lanotte (SP) en Louis Michel 
(PRL). Bovendien startte men pas met de 
uiteindelijke communautaire onderhandelin
gen nadat de federale regering een vergelijk 
had gevonden over het belastingsplan, het 
armoedeplan en bijkomende middelen voor 
de ziekteverzekering. Dat laatste sloot 
meteen, zoals verwacht, de defederalisering 
van de gezondheidszorgen uit. Anderzijds 
hoorde het resultaat van het communautai
re gesprek én voor de federale regering én 
voor de deelstaatregeringen budgettair 
'neutraal' te zijn. Dat vormt een belangrijk 
verschil met de vorige communautaire ron
des. 

Op initiatief van VU&ID werd eerst op Vlaams 
niveau contact opgenomen met de VLD, 
nadien met de andere meerderheidspartij

en. Dat leidde ertoe dat SR noch Agaiev de 
VU-VLD-as, die tijdens de uiteindelijke 
onderhandelingen sterk tot uiting kwam, 
bedreigden. Agaiev heeft tijdens de onder
handelingen nauwelijks een constructieve 
rol gespeeld. De partij stond wel op de rem 
ten aanzien van de gedeeltelijke defederali
sering van Ontwikkelingssamenwerking, 
voorzien In 2004 Op dat punt bleek de over
redingskracht van Vlaams VU&ID-minister 
BertAnciaux bijzonder belangrijk. 
PRL, PS en Ecolo stonden tijdens de onder
handelingen voortdurend op één lijn. 
De Vlaamse en Waalse partijen raakten het 
dan ook vrij snel eens over de volledige 
defederalisenng van de gewestbelastingen. 
Deze overheveling raakt de kern van wat fis
cale autonomie hoort te zijn. Ten aanzien 
van o m. de onroerende voorheffing, regis
tratierechten of verkeersbelasting, kunnen 
de gewesten voortaan de opbrengst van die 
belastingen volledig Innen, de heffings
grondslag, de aanslagvoeten en de vrijstel
lingen autonoom bepalen. Dit getuigt van 
een verregaande beleidsmatige vrijheid. In 
die zin dat de deelstaten moeten vermijden 
dat - bijv. door fiscale maatregelen t.a.v 
onroerende voorheffing - begoede Fransta
ligen massaal gaan verhuizen naar Vlaande
ren of omgekeerd. Dergelijke afspraken 
moeten via samenwerkingsakkoorden tot 
stand komen. 

Over fiscale autonomie ten aanzien van de 
personenbelasting werd hard, zeer hard 
gedebatteerd. Hier stond de tandem Patrilc 
Vanlcrunkelsven-Patricic Dewael tegenover 
de fel terughoudende Franstalige partijen, 
terwijl Michel en Vande Lanotte bemiddel
den. Ons inziens stak Vlaams vice-premier 
Steve Stevaert (SP) ter zake een strategische 
stok in het wiel. Zijn eis om het kijk- en luis
tergeld af te schaffen - de 'cadeaupolitiek' -
bemoeilijkte het gesprek De afschaffing 
houdt een beduidende minopbrengst voor 
de gemeenschappen in, daarom wou 
Stevaert het bedrag op de federale regering 
afwentelen. Deze regering schoof de bal 
door, de gewesten worden bevoegd voor 
het kijk- en luistergeld. Maar, omdat dit geld 
voordien om. via personenbelasting door 
de federale overheid werd geïnd en pas later 
naar de gemeenschappen doorgestort, 
besloot Vande Lanotte om de personenbe
lasting, zoals in het Vlaams regeerakkoord 
staat, met gedeeltelijk te regionaliseren Wel 
mogen de deelstaatregeringen op- en 
afcentiemen toekennen op hun inbreng in 
de personenbelasting. Dat kan zowel forfe-
tair als gedifferentieerd, zodat dit tot een 
beperkte tanefautonomie ten aanzien van, 
op termijn, 40 miljard fr. leidt. 
Via een complexe en uiterst langetermijnpro-
cedure venwerven de gemeenschappen be
duidend meer middelen. Daarbij rijst de vraag 
hoe lang de Franse gemeenschap daarmee 
over de nodige financiële ademruimte be
schikt Dat vormt, zoals bekend, een belang
rijk gegeven voor de inwilliging van voorals
nog niet ingeloste Vlaamse eisen. De defede
ralisering van de gemeente- en provinciewet 
mag volledig op rekening van VU&ID geschre
ven worden. Het belang ervan kan moeilijk 
onderschat worden, getuige de negatieve 
reactie van het FDF Wordt vervolgd 

(evdc) 
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Een nieuwe vorm van migratie is het voorlopig 
nog niet echt, maar het is minstens vreemd te 
noemen dat een Maastrichtse 
boutvmaatschappijplannen heeft om in Luik 
100 sociale woningen te bouwen. In eerste 
instantie moeten ze dienen om minder begoede 
Luikenaars te huisvesten, maar later zullen er 
ook Nederlanders in komen wonen. 'Nederland 
is vol'argumenteert de bouwmaatschappijen 
de nog lege stukjes zijn onbetaalbaar En 

daarom wil ze, in het spoor van de hele horden 
Nederlandse fiscale vluchtelingen in de 
BelgischNederlandse grensstreek, de grens over. 
Voorlopig blijjthet bij 100 woningen in Luik, 
maar soortgelijke projecten in Antwerpen, 

Brussel of Gent zijn niet uitgesloten. De 
Nederlander houdt van wonen in een 
centrumstaden dat kan niet meer in eigen 
land. Dus exporteert Nederland het sociaal 
woonbeleid. Volgens de Nederlandse wetgever 
kan zoiets niet, maar er is nog zoiets als 
Europa, weet u wel... Wij kijken alvast met 
belangstelling uit naar het samenleven van 
Nederlandse minima met de bewoners van een 
achterstandswijk in de vurige stede. 

• WETSTRAAT • 

Q p 13 Oktober jl. werden op een persconferentie 
VU&ID-voorstellen ter verbetering van het 

sociaai statuut der zelfstandigen toegeliclit door 
Kameriid Danny Pieters, fractievoorzitter Frieda 

Brepoels en aigenneen voorzitter Geert Bourgeois. 

Betere sociale 
bescherming 

voor zeifstandigen 
Op initiatief van Kamerlid Danny Pieters 
(VU&ID) werd binnen de Kamercommis
sie Bedrijfsleven een subcommissie in het 
leven geroepen belast met het onder
zoek van een mogelijke herziening van 
het sociaal statuut van zelfstandigen. 
Danny Pieters stelt zich echter vragen bij 
de manier waarop de discussie over dit 
statuut gevoerd wordt. Daarom doet liij 
12 concrete voorstellen die de solide 
onderbouw moeten vormen voor een 
echt vernieuwd sociaal statuut. 

KNOEIEN IN DE MARGE 

Daarover ondervraagd zegt het Leuvens 
Kamerlid: „De discussie over de hervor
ming van het sociaal statuut mondt al te 
vaak uit in een pleidooi voor het wegwer
ken van de verschillen die er zijn met de 
sociale bescherming waarop werkne
mers een beroep kimnen doen. Maar con
crete voorstellen, gebaseerd op een wel 
omschreven totaalvisie, zijn zeldzaam. 
Ook de huidige regering dringt niet door 

tot de kern van de zaak en doet niet meer 
dan knoeien in de marge. Ik wil niet dat 
de parlementaire subcommissie dezelfde 
fout maakt. Daarom dien ik een resolutie 
in waarin 12 concrete voorstellen gelan
ceerd worden die als leidraad voor een 
aanpassing kunnen dienen. Die voorstel
len beogen een substantiële verbetering 
van de sociale bescherming van zelfstan
digen zonder dat de lasten afgewenteld 
worden op de gemeenschap of op andere 
beroepsgroepen. Misschien zullen som
mige voorstellen voor verhitte discussies 
zorgen, maar het is tijd dat het parlement 
zijn verantwoordelijkheid neemt", aldus 
Pieters. 
Zijn visie is gebaseerd op drie uitgangs
punten. We zetten ze even op een rijtje. 

NEUTRALITEIT EN SPECIFICITEIT 

In het sociaal zekerheidsrecht moeten de 
basisregels dezelfde zijn voor werkne
mers en zelfstandigen maar bij de uitvoe
ring en toepassing van deze regels moet 

Met zijn voorstellen wil Danny Pieters voor
komen dat zelfstandige ondernemers In de 

sociale problemen geraken. 

rekening gehouden worden met de spe
cificiteit van beide beroepsgroepen. 
Danny Pieters: „Het uitgangspunt voor 
een betere sociale bescherming van de 
zelfstandige mag niet het bestaande stel
sel voor werknemers zijn. Dit zou 
afbreuk doen aan de eigenheid van de 
zelfstandige. De huidige afwijkende rege
lingen voor zelfstandigen inzake pensioe
nen, gezondheidszorgen en gezinsbijsla
gen zijn eerder historisch en financieel 
bepaald en niet ingegeven door het spe
cifieke karakter van de beroepsgroep." 

VERSTERKING SOLIDARITEIT 

Het gebrek aan herverdeling binnen het 
stelsel is volgens Danny Pieters een van 

voorstellen voor een vernieuwd 
sociaal zelfstandigenstatuut 

Op een rijtje de twaalf voorstellen die 
Kamerlid Danny Pieters bedacht ter verbete
ring van liet sociaal statuut van de zelfstan
digen 
1. Gelijke behandeling van alle ingezetenen 
inzake gezondheidszorg en gezinslasten; 
2. Afschaffen van de degressiviteit van de 
huidige bijdrageregeling en invoering van 
proportionele bijdragen met een 
afschaffing van de bovenplafonds inzake bij
dragen, een en ander resulteert in een sthk-
ter handhaven van het equivalentiebeginsel: 
5. Invoering van een bijdragedrempel en 
progressieve afschaffing van het minimum-
pensioen, vervanging van de huidige vrijstel
lingsregeling door een bijdragebetaling door 
het OCMW; 

4. Individualisering van de sociale zeker
heidsrechten van de huidige helper van de 
zelfstandige; 
5. Afschaffing van de bijzondere regelingen 
van de zelfstandigen in bijberoep en gepen
sioneerde zelfstandigen; 
6. Inning van de bijdragen voor het sociaal 
statuut van de zelfstandigen via de belastin
gen, dus op het Inkomen van het vorige jaar 
en met op dat van drie jaar geleden, 
7. Jaren voor 1984 ontkoppelen van de 
vaste bijdragebasis voor de berekening van 
de pensioenen en dit compenseren met een 
dubbeltelling van een nieuwe bijdragebasis; 
8. Opheffing van de (gesubsidieerde) aan
vullende wettelijke pensioenen voor zelf
standigen; 

9. Volledige gelijkschakeling van alle 
beroepselgen regelingen voor zelfstandigen 
met de huidige en uit te werken bedrijfstak
regelingen voor werknemers, inzonderheid 
aanvullende pensioenen; 
10. Invoering van het alternatief van de ver-
vangdienst in de arbeidsongeschiktheidsre
geling voor zelfstandigen; 
11. Bijdrage- en dus inkomensrelatehng van 
de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor 
zelfstandigen; 
12. Afschaffing van de faillissementsverze
kering en invoering van (werkloosheids-) uit
keringen voor de onvrijwillig werkloos 
geworden, werkzoekende zelfstandige ter 
hoogte van de uitkeringen die aan de 
schoolverlaters worden uitgekeerd. 

de zwakke punten van het huidige zelf
standigenstatuut. Hierdoor komen de 
zelfstandigen ten overstaan van de over
heid in een zwakke positie terecht. 
„Kan men de huidige degressieve bijdra-
geschaal en het maximumplafond voor 
bijdragen voor zelfstandigen nog langer 
behouden? Een lineaire bijdrage op het 
beroepsinkomen en de afschaffing van 
het plafond zouden alleszins herverde
lend werken en betekenen een meerin
komst voor het zelfstandigenstelsel.", 
zegt de Leuvense mandataris. 

AANTREKKELIJKER STATUUT 

Zelfstandigen stellen zich vaak vragen bij 
het nut van de bijdragen die ze betalen 
voor de Sociale Zekerheid. Dit kan ver
klaard worden door de individuele posi
tie waarin de zelfstandige ondernemers 
zich bevinden, maar volgens Danny Pie
ters moeten zij beseffen dat een aantal 
risico's nu eenmaal niet op individuele 
wijze kan gedekt worden. Daarom wil hij 
de zelfstandige en het stelsel als het ware 
korter bij elkaar brengen. 
„In het huidige systeem ziet de zelfstan
dige geen verband tussen de bijdrage en 
de uitkeringen. De hoogte van de uitke
ringen ligt in de meeste gevallen vast of is 
slechts gedeeltelijk gebaseerd op het 
voorverdiende inkomen. De zelfstandige 
ziet dan vaak ook niet in waarom hij hoge 
bijdragen zou moeten betalen en komt in 
de verleiding zijn inkomen voor andere 
doeleinden te gebruiken. Daarom stel ik 
voor de band tussen bijdrage en uitkering 
te versterken zodat de zelfstandige meer 
dan nu zal overtuigd is van het nut van 
zijn bijdrage." 

Volgens Danny Pieters komt een hervor
ming van de sociale bescherming der zelf
standigen, gebaseerd op de drie voor
gaande uitgangspunten, zowel de zelf
standigen als de maatschappij ten goede. 
D. Pieters: „Vele zelfstandigen komen in 
sociale problemen door de lage pensioen-
of invaliditeitsrechten. De recent inge
voerde faillissementsverzekering is vol
strekt ontoereikend. Zelfstandigen die 
geen voorzieningen troffen komen vaak 
terecht in algemene bijstandsregelingen. 
Dit heeft dus gevolgen voor de hele maat
schappij. Een betere sociale bescherming 
moet ook dit vermijden." 
De vraag hoe de zelfstandigenorganisa
ties en de zelfstandigen zelf op deze voor
stellen zullen reageren is dan ook zeer 
groot. 

(wvdb) 

In de komende wekea wil Wlf enkele 
voorstellen verder toelichten. Een exem
plaar van de voorstellenmap kan gratis 
bekomen worden op bet algemeen VU-
secretariaat (02/219.49.30; Hildejaques) 
of op www.vu.be 
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Er hebben in het 'UK-devolution' proces 
enkele merkwaardige figuren meege
speeld die in het autonomieproces voor 
Wales, Schotland en Noord-Ierland van 
historische betekenis zijn geweest. Van 
Vlaamse kant hebben wij hun activiteiten 
de jongste 10 jaar met belangstelling en 
bewondering gadegeslaan. Eén van deze 
politieke reuzen is deze week overleden: 
de Schotse First Minister Domld Dewsr. 

ENIG KIND 

Hij is de man geweest die de politiek 
bedacht en uitgevoerd heeft die leidde 
tot de uitwerking van het Schotse parle
ment zoals het op dit ogenblik bestaat, 
bevoegd is en de verantwoordelijkheid 
heeft voor de politieke leiding van Schot
land. Het Schotse parlement maakt niet 
zoals het onze een groot verschil tussen 
regering en parlement: in Groot-Brittan-
nië maakt de regering eigenlijk deel uit 
van het parlement en het is ook het 
Schotse pariement dat symbool staat voor 
de Schotse autonomie.'*''^'^"** 
Oorspronkelijk was Dewar in de Westmin
ster regering te Londen belast met Schotse 
Zaken. Het is van daaruit dat hij de Devo
lution Act heeft geschreven en de hele 
operatie heeft geleid. In tegenstelling tot 
België dat 25 jaar nodig heeft gehad om, in 
drie golven, zijn grondwet aan het bestaan 
van Vlaanderen en Wallonië aan te passen, 
ging dit voor Schotland, ook om histori
sche redenen, bijzonder snel. 
Er is vrijwel geen debat nodig geweest 
om te weten welke de bevoegdheden van 
het Schotse parlement zouden worden. 
Ook over de financiële middelen bestond 
van in het begin een soort algemene 
gedragslijn: het geld dat tot dan toe voor 
Schotland werd besteed, ging worden 
overgeheveld, maar het bleef in grote 
trekken hetzelfde bedrag. 
Naderhand is Dewar uit zijn functie van 
Britse minister voor Schotland overge
stapt om de eerste First Minister van de 
Schotse regering te worden. 
De verkiezingen die geleid hebben tot de 
huidige politieke samenstelling van de 
Assembly in Wales en van het Pariement 
in Schotland (let op het verschil!) hebben 
wij van dichtbij gevolgd en vanuit de 
Volksunie ging onze sympathie vanzelf
sprekend in de eerste plaats uit naar de 
Schotse Nationale Partij waarvan toen 
Alex Salmond de charismatische leider 
was. Salmond was Dewar's formidabele 
rivaal. Salmond is ondertussen afgetreden 
en voor de opvolging van de overleden 
Dewar is er sprake van Henry McLeish, 
minister voor Ondernemingen en Econo
mie aan de ene kant en Jack McConnel, 
minister van Financiën aan de andere. Ik 
heb al deze figuren leren kennen, maar, 
eerlijk gezegd, met uitzondering van Sal-

\enzaam, maar zeker niet altijd, bouwde Donald 
Dewar aan de autonomie van Schotland, dat 

hij niet als 'regio'maar als 'natie'zag. 

mond, heeft Dewar op mij de sterkste 
indruk gemaakt. 
Dewar is geboren in 1937, enig kind van 
een Glascow geneesheer Zijn moeder 
stierf kort na zijn geboorte en zijn vader 
leed zwaar van TBC. Het grootste gedeel
te van zijn politieke loopbaan bracht 
Dewar door in de Labour-oppositie. 

warmste, meest innemende figuren was. 
Iedereen is bovendien akkoord om te 
onderstrepen dat hij de job van politicus 
op merkwaardige wijze wist te sublime
ren en dat hij het voorbeeld heeft gege
ven van hoe, met ideaal en inzet, belang
rijke historische doelstellingen kimnen 
gerealiseerd worden. 

Donald Dewar: 
'Scotland. 

a Nation Again' 
EENZAAM 

Hij werd een eerder eenzame figuur toen 
zijn vrouw Aiison hem verliet en de voor
keur gaf aan Deny Irvine die nu lord 
Chancellor is. Sedert die tijd (1970) 
woonde en leefde hij alleen in Glascow, 
omgeven door een berg van interessante 
boeken. Hij vertelde mij eens dat hij nooit 
op vakantie ging. Hij was zelden of nooit 
te zien op recepties of social dinners. 
Dit belet echter niet dat hij één van de 

Vooraleer hij First Minister werd heeft hij 
het Bureau van de Vergadering van de 
Regio's van Europa toegesproken in 
Schotland en heeft hij aan alle Europese 
regio's op magistrale wijze het concept 
van de decentralisatie in Groot-Brittaimië 
levendig voorgesteld. Een andere keer 
heb ik hem aan het woord gehoord in de 
vergaderzaal die op dit ogenblik dienst 
doet voor het Schotse pariement, in 
afwachting dat Holyrood, het nieuwe 

gebouw, eindelijk zal klaar zijn. Hij heeft 
ons daar bedankt voor de Vlaamse mede
werking en inspiratie die wij hem gege
ven hebben voor de toekomstige werking 
van het nieuwe pariement. 

Toen ik hem tenslotte een laatste maal te 
Brussel ontmoette, vroeg ik hem of 
Schotland niet wenste lid te worden van 
de Vergadering van de Europese Regio's. 
Met grote vriendelijkheid heeft hij mij 
bedankt voor deze attentie, maar hij voeg
de daar dadelijk aan toe: "I will have to 
think about this: as you know Schotland 
is not a region, it is a Nation." 

Hans De Beider 

Donald Dewar: 

„Schotland Is 

geen regio, het 

is een natie." 
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Wlifried Martens 
als mol In Baskenland 

Nadat de laatste regering Gonzalez aan cor
ruptie- en andere scliandaien ten onder was 
gegaan l<wam in Spanje de Partido Popular 
van José Maria Aznar aan de maciit Voor 
Baskenland l<wam na de pest de cholera. 
De terroristische organisatie, ETA, Basken
land en Vrijheid meende hiertegen te moe
ten reageren door middel van aanslagen op 
vertegenwoordigers van de regerende par
tij. Europa reageerde geschol<t na de ont
voering en de daaropvolgende moord op 
gemeenteraadslid Migue! Angel Blanco uit 
Ermua in 1997. Enkel in Vlaanderen werd 
naar oorzaak en aanleiding van deze terreur 
gezocht Willy Kuijpers, Chns Dutoitvsn Anai 
Artea en de commentator van De Morgen 
haalden de Panbliksems over zich heen 
omdat ze niet meteen meehuilden met de 
Spaanse wolven in het bos 
Wlifried Martens, op zoek naar stemmen 
voor zijn herverkiezing als Europees Volks
partij-voorzitter sprong op de Spaanse kar 
en haalde de Partido Popular, via de achter
deur, binnen bij de Europese Chnsten-
democraten Bij een hommage In Brussel, 
ter gelegenheid van de eerste verjaardag 
van de moord op Blanco, in 1998, veroor
deelde onze ex-premier „het (atavlstische) 
Nationalisme dat op erfelijkheid steunt en 

• Wlifried Martens doet mollenwerk in Baskenland. 

dat uitsluit". In 1999, toen zijn hanng zelfs 
in de eigen partij met meer braadde, maak
te Martens zijn opwachting in Baskenland 
aan de zijde van Loyola de Palaao, toenma
lig Spaans minister van Landbouw en Euro
pese lijsttrekster van de Europese Chnsten-
democraten. Opnieuw veroordeelde hij 'het 
extreme nationalisme'. De Baskische natio
nalisten, één der stichters van de Christen-
Democratische Internationale, waren furieus 
en hun president, Xavier Arzalluz, noemde 
Martens' optreden 'ontoelaatbaar' en 'uiter
mate pijnlijk'. „U hebt met de hoffelijkheid 

gehad naar Baskenland te komen om de 
PNV te steunen of zelfs met haar te praten. 
Waarom werkt u mee aan een politieke act 
waann we aangevallen worden?" 
De Baskische nationalisten hadden inmid
dels de steun gekregen van de voormalige 
Italiaanse president Cossiga 
Na de jongste Europese verkiezingen ver
koos de PNV uit de Europese Volkspartij te 
stappen en aan te sluiten bij de Vrije Euro
pese Alliantie waarvan ook de VU lid is Daar
op begon de Partido Popular, opnieuw met 
de steun van Wilfned Martens (voor wat 
hoort wat), de PNV uit de Chnsten Demo
cratische Internationale te werken. Hienn 
lukte ze de vorige week in Chili De PNV vol
deed niet meer aan de vereisten in de, spe
ciaal voor deze gelegenheid, gewijzigde sta
tuten ze maakte geen deel meer uit van de 
'regionale organisaties' De PNV noemde de 
uitsluiting 'een vendetta van de PP'. De Unió 
Democrética de Cataluna van DurÉn I LIeida 
begreep niet dat op zulke manier 'een 
onderlinge twist werd beslecht' En de Cata
laanse Republikeinen (EsQuerra Republicana) 
merkten ironisch op dat de PP er niet in 
geslaagd was Jörg Haider buiten te wer
ken . 

Jan Maas 
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YV7 at de betrokkenheid van 'Brussel' bij de moord op 
Patrice Lumumba is, moet door een parlementaire 

commissie worden uitgevlooid. De leden ervan kunnen 
alvast beginnen met wat Manu Ruys meent te weten 
over het voorval 

• SAMENLEVING • 

De luchthaven 
van 

Leopoidstad 
(29 juni 1960): 
president Kasa 

Vubu en eer
ste minister 

Patrice 
Lumumba 

verweli(omen 
koning 

Boudewijn. 's 
Anderendaags 

breekt de 
Congolese hel 

echt los. Het 
zou nooit 

meer goed 
komen. 
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De Abako en Ifasa Vubu, Joseph Ileo, 
gouverneur Pétilllon en de Belgische 
minister d'Aspremont-Lynden, Mulek en 
zijn Mulelisten, Bomboko, de Lovanium-
universiteit en nog veel andere namen... 
tot en met een zekere Patrice Lumumba, 
loved namen die ooit maandenlang dag 
aan dag de grote titels maakten in niet 
alleen de Belgische, maar ook in de inter
nationale pers Je moet vandaag al een 
stevige vijftiger zijn om uit eigen herinne
ring een antwoord te kunnen ophalen op 
de vraag wie, wat of waarom. 

GEORGANISEERD 

Eén van die beroemde (of beruchte?) 
namen zal de komende weken nochtans 
de binnenlandse actualiteit halen, die van 
de turbulente Patrice Lumumba. Een 
Belgische parlementaire onderzoekscom
missie kreeg opdracht om uit te vissen of 
het waar is dat politiek Brussel letterlijk 
de opdracht gaf om de eerste premier van 
het onafhankelijke Congo te vermoorden. 
Of dan toch van zeer dichtbij betrokken 
was bij die moord. Of er al dan niet spra
ke is van een politieke moordopdracht. 
Met zijn bijzonder vlot geschreven boek 
wil Manu Ruys, de oud-hoofdredacteur 
van De Standaard, de belangstellende 
burger helpen om het gebeuren beter te 
kunnen volgen. 

Dat Patrice Lumumba zeer georganiseerd 
werd vermoord (14 februari 1961), daar
aan heeft nooit iemand getwijfeld. Het 
gruwelijk verhaal van zijn laatste levens-
uren was bekend, men weet hoe hij op 
een beestachtige manier door Congolese 
soldaten om het leven werd gebracht. 
Belgische militairen stonden erbij, keken 
ernaar en zorgden ervoor dat ze tijdig de 
plaats van het drama verlieten. De vraag 
was dus niet meer wie de feitelijke schul
digen waren, wel wie de morele schuld 
draagt voor het gebeuren. Een vergelij
king met de moord op PS-kopstuk André 
Cools in het begin van de jaren negentig 
dringt zich op: men kent de feitelijke 
moordenaars, maar men weet niet (of 
men wil niet weten) wie hun opdracht
gevers waren 

Op die vraag naar de morele moorde
naars van Lumumba gaf de Vlaamse socio
loog Ludo de Witte intussen een ant
woord. In zijn vorig jaar verschenen boek 
'De moord op Lumumba' (Uitg. Van 
Halewyck) stelde hij de toenmalige 
Belgische katholiek-liberale regering van 
Gaston Eyskens in staat van beschuldi
ging. Volgens De Witte staat het vast dat 
binnen dit Belgische politieke cenakel 
het moordscenario werd uitgetekend en 

de uitvoering ervan op gang werd 
gebracht. De beschuldiging was zo 
onomwonden dat politiek Brussel er van 
schrok. Zodanig zelfs dat prompt een par
lementaire onderzoekscommissie werd 
opgericht. Die kreeg tot verbazing van 
velen zelfs toegang tot de archieven van 

je worden voor de belangstellende bur
ger om de te verwachten perikelen rond 
de Lumumba-commissie te kunnen vol
gen. Het is dus geen nieuw boek over 
Lumumba. 

Dat was de bedoeling van de uitgever, de 
auteur heeft dat ook zo begrepen en 
zoals reeds gezegd er het vrij correcte 
antwoord op gegeven. Adula en de 
Mulelisten, de onfortuinlijke Belgische 
minister Maurice Van Hemelrijck en VN-

Waarom Lumumba 
moest sterven 

het koninklijk paleis. Een primeur in de 
Belgische politieke geschiedenis. Waarbij 
kwatongen natuuriijk niet nalaten om op 
te merken dat ook archieven wel eens tij
dig 'gezuiverd' kunnen worden. Vier des
kundigen zijn intussen bezig niet alleen 
het koninklijk archief maar ook alle ande
re mogelijke bronnen te doorsnuffelen 
op zoek naar nieuwe informatie. Zij moe
ten voor het einde van het jaar hun bevin
dingen aan de commissie overmaken. Die 
moet dan maar uitmaken of zij inderdaad 
de regering-Gaston Eyskens formeel in 
staat van morele en politieke beschuldi
ging moet stellen. 

BEVOORRECHT 

Naar aanleiding van de oprichting van die 
onderzoekscommissie had de uitgeverij 
Pelckmans een bijzonder goede ingeving: 
ze vroeg aan Manu Ruys om zijn verhaal 
te brengen over de Lumumba-moord. En 
dat in een bevattelijke, voor alle belang
stellenden toegankelijke stijl. Laten we 
meteen zeggen: een opdracht waarin de 
auteur ten volle is geslaagd. 
Niet ten onrechte werd de vraag gesteld 
aan uitgerekend de gewezen hoofdredac
teur van De Standaard. Terecht zegt hij 
van zichzelf dat hij „tot die generatie van 
bevoorrechte Afrika-waarnemers behoort, 
die de dramatische gebeurtenissen op 
het terrein nog heeft meegemaakt" Meer 
nog, Ruys heeft Lumumba persoonlijk 
„vrij goed gekend, meermaals de avond 
doorgebracht in zijn woning, rumoerige 
meetings van hem bijgewoond in de 
volkswijken van Kinshasa "(blz 9) Ruys 
was dus de aangewezen persoon om „ten 
gerieve van een publiek dat wel geïnte
resseerd is in deze tragische fase van de 
Belgisch-Congolese betrekkingen maar 
geen tijd heeft om zich in te werken in de 
omvangrijke literatuur over Lumimiba en 
de crisisjaren zestig, een inleidende toe
lichting te schrijven die de lezer wegwijs 
maakt in de donkere doolhof, (blz. 8) 
Anders gezegd, het moest een handboek

secretaris-generaal Dag Hammarsjkoeld, 
Alben Kalonji en de Abako, ze komen 
een voor een weer op het voorplan. 
Terioops, waarom Van Hemelrijck niet 
vermeld staat in de lijst achteraan het 
boekje van de intussen allemaal overie-
den hoofdrolspelers uit het Congo-
drama, dat weet alleen Ruys. Tenzij het 
hier om een spijtige vergetelheid gaat. 

SCHULDIG OF NIET? 

Op de concrete vraag of inderdaad ,,op 
een bepaald ogenblik vanuit Brussel, 
waar alle touwtjes samengeknoopt wer
den, uitdrukkelijk aan de groep van Binza 
en/of aan Tshombé het bevel is gegeven: 
dood Lumumba" geeft Ruys geen direct 
antwoord, (blz. 123) Of beter gezegd, 
geeft de auteur door het stellen van vra
gen een onrechtstreeks antwoord. De 
lezer moet dus zelf zijn of haar conclusie 
trekken. Maar over dat antwoord kan 
moeilijk twijfel bestaan: ook Ruys kan 
niet buiten de vaststelling dat 'Brussel' -
wie dat ook moge geweest zijn - het 
moordscenario van zeer nabij volgde. 

zoniet het zelf uittekende. ,,Dat Belgische 
officieren in Katanga meewerkten aan de 
executie, wijst erop dat zij vanwege de 
minister voor Afrikaanse Zaken geen 
sancties vreesden", (blz. 124) Maar wat 
voor de rol van Washington in deze affai
re geldt - ,,Er is geen bewijsstuk waaruit 
blijkt dat een formeel bevel om Lumumba 
te doden, zou zijn uitgegaan van de 
Amerikaanse overheid." (blz. 120) - ligt 
natuurlijk ook voor Brussel voor de hand. 
In een gesprek met de VRT-televisie stel
de de auteur niet te geloven dat de com
missie ooit een geschreven document zal 
vinden met een moordopdracht. Wat 
natuuriijk niemand verbaast: men ziet 
iemand als wijlen Gaston Eyskens of een 
andere bewindsman toch geen moord-
contract uitschrijven. 

MORELE SCHULD 

Ruys trekt daarom de discussie verder 
open naar de morele schuld: „Het onder
zoek naar de moord op Patrice Lumumba 
zou vooral nuttig kunnen zijn, indien het 
kon leiden tot toekomstgerichte beschou
wingen bij de Congolese en Afrikaanse 
actualiteit. De vraag naar de verantwoor
delijkheden dient te worden verruimd 
naar de betekenis van de richting die 
Lumimiba wenste in te slaan." (blz. 126) 
De auteur zegt het niet met zoveel woor
den, maar het is duidelijk dat hij minstens 
twijfelt of onze politici van vandaag zo 
verstandig zullen zijn. ,,Verzandt het 
gepraat in partijpolitieke afrekeningen, in 
Belgisch masochisme?" 
Dat we bij de aandachtige lectuur van dit 
welkome boekje meer dan eens met 
vraagtekens bleven zitten, zal de auteur 
ook wel willen begrijpen. Bij sommige 
vooral Belgische namen bijvoorbeeld had 
echt wat meer verduidelijking gekund. 
Waarom moest Maurice Van Hemelrijk 
opstappen? Welke rol speelde vader 
Eyskens in die nog altijd duistere zaak? 
Wat zijn de achtergronden van 
d'Aspremont-Lynden? Wat waren de ban
den tussen nogal wat Belgische adviseurs 
ter plaatse en Brussel? Welke rol speelden 
'bevoorrechte getuigen', zoals onder 
meer de auteur, echt? Kortom, de aanzet 
is gegeven, de uitgeverij moet zich niet te 
beroerd voelen om de auteur aan te por
ren om eindelijk 'zijn' Afrikaanse verhaal 
te schrijven. 

Mare Platel 

Komt er ook duidelijkheid over de rol van de 
immer goedlachse Moïse Tstiombé? 

Waamm Lumumba moe^ sterven. 
Maau Ruys. Vitg. Pelcktnaas, Ky)d}ai, 
2000.136blz., 495 fr. 
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Australië staat eens en voorgoed op de 
wereldkaart en daar was het de mensen 
van 'down under' allemaal om te doen. 
Het volkse enthousiasme in Sydney was 
aanstekelijk. Het enthousiasme kon nooit 
kapot. Meer dan veertigduizend vrijwilli
gers waren zo'n drie weken lang in het 
getouw om buitenlanders op bijzonder 
hoffelijke manier de weg te wijzen. Het 
bezorgde de Europeanen een bevreem
dend gevoel. „Zoiets is bij ons niet 
(meer) mogelijk". Juist. Daarvoor zijn wij 
te cynisch geworden. Bij ons wordt alles 
vertaald in geld en macht. 

THE BEST EVER' 

Laat u niet wijsmaken dat Australië het 
aards paradijs is. Neen. Maar dat land, dat 
continent heeft nog tijd en ruimte zat. De 
onthaasting werd daar uitgevonden en 
dat bleek duidelijk uit het gedrag en de 
instelling van die honderdduizenden 
sportgekke mensen die zo trots over hun 
land en hun kampioenen konden vertel
len. We weten niet hoe de Aussies 'the 
day after' nu verteren. Zij hadden er 
schrik voor en de overheid van de pro
vincie New South Wales smeekte vooraf 
al dat al de beschikbare psychologen en 
hulpverieners stand-by zouden zijn. Een 
leeg en voorgoed verlaten Olympisch 
dorp, Olympisch Park, Olympisch sta
dion... triestere aanblikken kunnen 
Australiërs niet verzinnen. 
Voor het IOC was Sydney een zegen. Het 
kan dus nog. De Spelen hebben nog een 
toekomst. Op voorwaarde dat hun 
omvang enigszins wordt teruggedrongen 
en dat de organisatie wordt toevertrouwd 
aan mensen en landen met manage
mentskwaliteiten en met sportief geënga
geerde bewoners. In Sydney liep niets in 
het honderd. Niemand leefde met een 
gevoel van onveiligheid., ,The best games 
ever", riep Szamaranch en voor een keer 
had de machiavellist uit Barcelona gelijk. 
Na Atlanta, waar hij zo schaamteloos zijn 
Spelen op het altaar van het geld en de 
commercie had geofferd, moet Sydney 
voor hem een verademing zijn geweest. 
Een schoner afscheid kon hij zich niet 
toewensen. 

DOPING 

Natuurlijk kleefde er en smet op het 
gebeuren. Het dopinggebruik was alom 
aanwezig. Een onvermijdelijke en wel
licht ook onveranderlijke realiteit. Marion 
Jones won drie gouden plakken. Net 
geen vier wat haar verschrikkelijk moet 
hebben gespeten. Want deelnemen is 
natuurlijk niet belangrijker dan winnen. 
Bovendien leeft Marion met haar echtge
noot C.J. Hunter in de schemerzone van 
wat kan en niet kan, van wat mag en niet 

"C rz//n alweer twee weken overheen gegaan. De 
Spelen van het mtllenmum behoren tot de vol

tooid verleden tijd. Zij waren sportlef en organisatorisch 
een groot succes en daar had het IOC wel behoefte aan. 

mag. Hunter, vorig jaar nog wereldkam
pioen kogelstoten, werd inderdaad 
betrapt op het gebruik van doping. Het 
nandrolongehalte in zijn bloed over
schreed tweeduizend keer de toegelaten 
norm. Spierversterken heet dat en wie 
met een hond slaapt krijgt zijn vlooien. 
Marion Jones zal wel geen bloem zijn op 
de mesthoop. Laten we mekaar niets wijs-

Amerikaanse studenten tijdens de jaren 
van de Koude Ooriog en tot de val van het 
Gordijn tegen elkaar opboden in doping
gebruik. De medaillejacht liet alles toe. 
De nationalistische trots maakte de 
beleidsvoerders blind en gewetenloos. 
De Sovjetunie meende op die manier de 
juistheid van het conamunistisch systeem 
te moeten bewijzen en vermits de presi-

• • • Van Australië 
tot Patagonië 

maken. Dopinggebruik is trouwens van 
alle tijden. We lazen dat al in 1865 in 
Amsterdam een zwemmer op overvloe
dig cocaïnegebruik werd betrapt. Het 
woord 'doping' zou ook van Nederiandse 
afkomst zijn. Nederlandse kolonisten, de 
voorgangers van de strandbezetters van 
vandaag, namen volgens het NRC het 
woord op uit een 'Kaffers' dialect. 
„Dop was in oorsprong een sterk alcoho
lische drank, dat tijdens religieuze sessies 
werd gedronken om in trance te gera
ken". Wie beweert dat sport een religie is 
heeft er dus weer een argument bij. 
Desondanks heeft de sportwereld lang de 
ogen gesloten voor het ontoelaatbare. Hij 
verstopte zich jarenlang achter de illusie 
van 'individueel misbruik'. Blinden kon
den nochtans zien dat Oostblokatleten en 

dentskandidaten in de States ook vandaag 
nog altijd tegen elkaar opbieden wanneer 
zij de grootheid van hun land bezingen -
de grootste natie in de geschiedenis van 
de mensheid, nietwaar - is ook daar alles 
verklaard... 

Laten we vooral realistisch blijven. We 
hebben nog niet alles meegemaakt. Er 
staan nieuwe ontwikkelingen voor de 
deur. Sporters slaan ontbetreden wegen 
in. Genetische manipulatie bij dieren is 
gewoon geworden. Ook atleten zullen 
hun genen proberen te herprogramme-
ren en meer dan één wetenschapper zal 
op het aanbod of het verzoek ingaan... 
Zeker weten. Sport is immers de afspie
geling van de maatschappij waarin ze 
gedijt en de hebzucht en de honger naar 
succes en rijkdom zijn grenzeloos. 

PROBLEEM 

Blijft natuurlijk nog het 'Belgisch pro
bleem'. Onze atleten wonnen vijf medail
les in sporten van tweede categorie. 
Wielrennen op de piste, dubbel voor 
vrouwen in het tennis, judo en moutain-
biken: allemaal sporten zonder 
Olympisch verleden. Het zijn sporten die 
in de jaren negentig aan het totaalpro
gramma werden toegevoegd en waar 
geen groot sportland van wakker ligt. Dit 
land weet eigenlijk niet waar het met top
sport naar toe moet. De twee landsdelen 
slagen er zelfs niet in gelijklopende regle
menten neer te leggen. Wat in het zuiden 
mag is in het noorden verboden. 
Belachelijk en ergerlijk. We hebben nooit 
anders gezegd of geschreven: men kan 
niet in het Vlaams of het Frans (Waals) 
sporten. Men kan enkel topsport bedrij
ven of niet. Op professionele manier en 
met een eigen gestructureerde en solide 
onderbouw. Misschien moeten de 
bewindvoerders maar eens eindelijk de 
vraag stellen en een antwoord zoeken. 
Want op sportgebied begint ons land te 
gelijken op het Patagonië van Europa. 

Olympos 

Een verlaten 
Olympisch sta
dion, voor 
Aussies een 
onmogelijke 
gedachte... 

7 
f\nüre\ Tchmil is geen wereldkampioen geworden 

en dat had hij nochtans dubbel en dik verdiend. 

Hij weende dan ook bittere en oprechte tranen. 

Tchmil is inmiddels zevenendertig maar hij koerst 

nog steeds met de ambitie van een beginneling 

die gelooft dat hij geroepen is tot grootse daden 

In Plouay reed hij zijn koers 'volgens het boekje'. 

Hij wikte en woog, wachtte af, sloeg toe, 

reageerde en plaatste tenslotte zijn ultieme 

demarrage Hij kwam zestig meter tekort. 

Verschrikkelijk. Hij had beter verdiend en zijn 

naam zou een verrijking geweest zijn voor het 

palmares van het wereldkampioenschap Maar zo 

zit topsport in elkaar. Wat in de Ronde van 

Vlaanderen lukte viel deze keer tegen 

'Onze' ploeg had er nochtans alles voor gedaan 

Niemand mocht een verwijt worden toegestuurd. 

In die omstandigheden verliezen doet dubbel 

pijn. Maar niet getreurd' de nieuwe wereldkam

pioen IS een 'halve Vlaming' en hij wordt het 

opnieuw wanneer hij zijn contrart bij Domo en 

ploegleider Patrick Lefevere zal ondertekenen. 

GOEDE BENEN 
Romans Vainsteins reed geen tot de verbeelding 

sprekende koers Hij wachtte af tot in de laatste 

meters. Hij speculeerde van begin tot einde. Dat 

mag niemand hem kwalijk nemen Hij is een Let 

en zijn ploeg telde drie coureurs waarvan er één 

al onmiddellijk na de start afstapte. Vainsteins 

Het verdriet van een 
groot Icampioen 

reed met goede benen en veel verstand. Hij 

vond het parcours licht, snel, te licht en te snel 

Eén man zou nooit alleen de eindstreep halen 

Daarom keek hij toe toen cracks als Bartoli, 

Casagrande, Brocharü en Tchmil toch probeer

den weg te geraken Hij zou pas gereageerd 

hebben wanneer zich een heus kopgroepje had 

gevormd Dat gebeurde dus niet en misschien 

was dat zijn geluk Vainsteins is ovehgens al lan

ger een heel goede coureur In vele topkoersen 

eindigde hij op een ereplaats Hij won ooit Parijs-

Romans Vainsteins. een Viaamse' Let in de regen

boogtrui. 

Brussel Hij schuwt de strijd niet maar kan 

natuurlijk vertrouwen op een vlijmscherpe eind

spurt In 1990 kwam hij met de nationale ploeg 

van Ledand naar Vlaanderen en ..keerde niet 

meer naar zijn land terug. Eerst woonde hij in 

het Oost-Vlaamse Ertvelde, nadien in het 

Limburgse Sluizen. Vervolgens week hij uit naar 

Italië Nu zou hij terugkomen met Patrick 

Lefevere die van hem een nieuwe Museeuw wil 

maken Dat belooft natuurlijk Ovehgens heet 

het dat Museeuw werk maakt van zijn herstel Hij 

wil er nog eens helemaal tegenaan gaan. Onze 

wielersport heeft hem nodig Al kan niet genoeg 

herhaald worden dat uitslagen en koersverlopen 

anders moeten worden gelezen dan in een nog 

met zover verleden Onder de eerste vijftien van 

het wereldkampioenschap tellen we elf nationa

liteiten. Een Let, een Pool, een Duitser, een 

Zwitser, een Sloveen, een Amenkaan Tien jaar 

geleden was dit ondenkbaar Niets is nog wat 

het was. De concurrentie is oneindig veel scher

per en winnen oneindig veel moelijker gewor

den We moeten dit maar onthouden. 

Olympos 
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De regionale VU-krant 

VInr: Karel Van Hoorebeke, Wim 
Vanbiervliet, Veerle Baert, Ceert Depestele, 

Steven Burvenich. 

In De Pinte-Zevergem nam de Volksunie 
voor het eerst sinds 1982 deel aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
We sloten een akkoord met de SP en een 
aantal onafhankelijke kandidaten om kar
tel te vormen onder de naam RUIMTE. De 
VU leverde 5 van de 21 kandidaten. Het 
kartel sloeg duidelijk aan bij de kiezer 
want het haalde uiteindelijk 5 zetels 
(22.3%) buinen. Maar de kiezer waar
deerde ook het werk en de Inzet van de 
Volksunie, de VU behaalde 2 zetels. 
Voortaan mogen Geert Depestele (4de 

VU&ID Wint 
in Tielt 

Zondag 8 oktober jl is voor de Tieltse VU&iD-ploeg een 
mooie dag geworden De vijfentwintig kandidaten, net
jes geritst over de volledige lijst, overtuigden 15,4 % van 
de Tieltenaars hun stem aan VU&ID te geven Zo maar 
eventjes 500 nieuwe kiezers liebben de weg naar de 
Volksunie gevonden, wat een stijging betekent van 5,4 
% in vergelijking met 1994 
Hierdoor klimt het aantal zetels van twee naar dne en 
zetelen Stefaan Huyghelier, Els De Rammelaere en José 
Lampaert de komende zes jaar in de gemeenteraad De 
verjongde lijst, aangevuld met de ervaring, heeft duide
lijk haar kracht bewezen Ondersteund door een schitte
rende campagne heeft VU&ID getoond dat er in Tielt 
een alternatief is voor de traditionele machtspartyen De 
Tieltenaars hebben dit begrepen en hebben de lijst daar
voor beloond 
Door het toonbeeld van oude politieke cultuur vanwege 
CVP en SP wordt de VU&ID wel geweerd uit de nieuwe 
meerderheid. Daarmee hebben de oude krokodillen het 
signaal van de Tieltse kiezer met begrepen. 
Pascal Engels, voorzitter Volksunie Tielt: ,,Niet getreurd 
echter, VU&ID is klaar voor de strijd. Eerlijk, kritisch en 
hard zuilen de drie mandatarissen de komende zes jaar 
het beleid van nabij volgen en ernaar streven het pro
gramma van VU&ID maximaal uit te voeren Zij weten 
zich hienn gesteund door een enthousiaste afdeling die 
zich op bestuursvlak intussen heeft versterkt en de 
jongste weken al een aantal nieuwe leden heeft aange
trokken VU&ID is er klaar voor Wij investeren de 
komende zes jaar in mensen en zullen er ons zeker mee 
bemoeien." 

Het spreekt vanzelf dat de afdeling met leden, sympat
hisanten en kiezers dit stemsucces wil delen. Daarom 
gaat op zaterdag 9 december a s. om 19u. in het 
Ontmoetingscentrum in Aarsele het Overwinningsfeest 
van de Tielste VU&ID door. Op het menu staat warme 
beenhesp met groenten en frietjes, gevolgd door een 
gezellig samenzijn tot in de vroege uurtjes. 
Deelnameprijs 500 fr Kaarten te bekomen bij de 
bestuursleden. 

BEMOEI U ERMEE 

± T 

VU De Pinte-Zevergem 
van O naar 2 zetels 

plaats - 173 stemmen) en Wim 
Vanbiervliet (10de plaats -142 stemmen) 
zetelen In de gemeenteraad. Weliswaar 
vanuit de oppositie, want de CVP (9 
zetels) had een voorakkoord gesloten met 
de VLD (6 zetels/-3). De bestuursmeer-
derheid mag zich In elk geval verwachten 
aan kritisch maar opbouwend weerwerk. 

Dit mooie resultaat konden we enkel halen 
met de volle steun van volksvertegen
woordiger Karel Van Hoorebe/ce, onze 
medekandidaten Veerle Baert en 5feven 
Burvenich en alle militanten die steeds 
klaar stonden om te bussen of te plakken. 

Geert Depestele 

VU-ID zet In Nijlen de toon 
De Nijlense kiezer koos op 8 oktober 
weer massaal voor VU&ID in de gemeen
ten Nijlen, Kessel en Bevel. Al meer dan 
20 jaar haalt de afdeling succes na succes 
en leverde het ook al tweemaal de burge
meester, de zeer populaire Lode Van 
Dessel. Voor de eerste keer kwam Lode 
niet meer op maar de nieuwe generatie 
heeft het waargemaakt. Een fantastische 
campagne 'De 12 werken van VU&ID', de 
sterk uitgespeelde jonge lijsttrekker 
Liesbeth Van Bouwel, de steun van volks
vertegenwoordiger Els Van Weert en 
schepen/e/Van Assche en vooral de inzet 
van een vernieuwde, verjongde ploeg met 
de helft vrouwen deden de rest. 
24,1% of bijna 1 op 4 kiezers kozen weer 
voor VU&ID ! Na Herent, Dessel en 
Boechout is dit het vierde resultaat in 
Vlaanderen voor een VU&ID lijst. 
VU&ID-Nljlen steeg van 6 naar 7 zetels en 
wist zowel de CVP (-5%) als de SP (-3,5%) en 
de VLD (-1%) verlies te laten boeken. Alleen 
het Blok (3 zetels) steeg met 2% en Agalev 
(1 zetel) kwam nieuw in de raad met 7%. 
De hernieuwde opkomst van Agalev kostte 
VU&ID wellicht geen stemmen. 

Liesbeth Van Bouwel: geen burgemeester, 
wel schepen van Jeugd, Informatie, Cultuur 

en Communicatie. 

MOOIE TOEKOMST 

Na lange en moeizame onderhandelingen 
koos de CVP (llzetels, 35%) eieren voor 
haar geld en liet alle plannen varen om 
met alle andere verliezers (SP, 2 zetels en 
VLD, 3 zetels) in zee te gaan. De terechte 
vrees voor een grote, krachtige VU&ID in 

de oppositie deed de partij uiteindelijk 
kiezen om de coalitie toch verder te zet
ten. Het kostte de christen-democraten 
wel een tweede schepenzetel en het 
voorzitterschap van het OCMW. Liesbeth 
Van Bouwel (29 jaar) wordt schepen van 
Jeugd, Cultuur, Communicatie en 
Informatie en Jef Van Assche wordt 
opnieuw schepen van Ruimtelijke 
Ordening, Huisvesting, Landbouw en 
Openbaar groen. 

De belangrijke functie van OCMW-voor-
zltter zal pas later worden ingevuld. 
Volksvertegenwoordiger en kersvers 
gemeenteraadslid Els Van Weert zal de 
drie jongste kandidaten, Bert Celis (19), 
Peter Meeussen (19) en Annelies Van 
Looy (21) die nu nog niet verkozen wer
den maar waarvan de eerste nu al meer 
stemmen haalde dan de lijsttrekkers van 
zowel SP als VLD en Agalev, coachen om 
in 2006 mee aan de kar te trekken. De 
opvolging in Nijlen is verzekerd. Een 
nieuwe generatie van dertigers en twinti
gers staat klaar. De oudere generatie zag 
dat het goed was. VU-ID Nijlen gaat een 
mooie toekomst tegemoet. 

VUJO-Mechelen met vertraging 
in gemeenteraad 

Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezin
gen deed zich in Mechelen een eigenaar
dig fenomeen voor. 

De plaatselijke VU verviervoudigde haar 
ene zetel (van de 41) in de gemeenteraad: 
op de alliantielijst VLD-VU werden niet 
minder dan vier VU'ers verkozen, naast 
zeven VLD'ers. Bovendien gaat de 
komende zes jaar een aantal mensen zete
len die van ver of van dichtbij met de 
plaatselijke en/of nationale VUJO-wer-
king te maken hadden. 
De Mechelse inwljkeling Koen Anciaux 

(37 j.) was ooit bij VUJO in het Brusselse 
actief en zetelde ook even in het nationa
le DB. Hij kreeg 1.157 stemmen achter 
zijn naam. Naast Koen komt in de 
Mechelse gemeenteraad een ambitieus 
drietal rasechte Maneblussers: Kurt 
Moens (32 j.) uit deelgemeente Hombeek 
was medio jaren '80 voorzitter van VUJO-
Mechelen, hij was goed voor 366 stem
men; Bart De Nijn volgde ooit Wim 
Jorissen op als gemeenteraadslid, hij was 
begin jaren '80 nationaal VUJO-voorzitter 
en jarenlang gedetacheerde bij VUJO-

nationaal. Hij kreeg 367 stemmen. Mare 
Hendrickx (32 j.) was jaren '80 en begin 
jaren '90 plaatselijk en arrondissementeel 
VUJO-voorzitter en in die periode ook 
een tijdlang actief in het nationale DB van 
VUJO. Mare' s thuisbasis is deeldorp 
Battel dat hem met 483 stemmen naar de 
gemeenteraad stuurt. 
Mechelen krijgt bovendien als burge
meester de ex-VUJO'er Bart Somers 
(VLD) en ziet in de oppositie een andere 
ex-VUJO-man opduiken: Hans 
Keldermans (Vlaams Blok). 
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Niet euforisch, wel tevreden! 
Na weken campagne voeren en een zenuwslopende ver-
kiezingsdag heeft VU&ID de balans opgemaakt En die is 
positief, al willen sommige partyen en analisten ons anders 
doen geloven Onze lokale aanwezigheid is immers ver
sterkt Kijk het zelf even nai Ik geef u enkel de droge cij
fers 

140 gemeenteraadsleden werden verkozen op onze 
VU&ID-Iijsten Ter vergelijking in 1994 werden er 116 
gemeenteraadsleden verkozen op VU-lijsten 

128 VU&lD-kandidaten werden verkozen op VU&ID-Iijs-
ten onder een andere naam (bijvoorbeeld Vernieuwing in 
Bilzen, Nieuw \n Laakdal, Stem in Koksijde, ) 

118 VU&lD-kandidaten werden verkozen op kartellysten 
Dit brengt het totaal aantal VU&lD-gemeenteraadsleden 
op 586 Ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1994 (346 verkozenen) is dit een toename met 40 
zetels Het totale stemmenpercentage op VU&ID-Iysten en 
VU&ID-lysten onder een andere naam bedraagt 8,5% 

Dit zyn cyfers waarover de alliantie VU&ID met eufonsch, 
maar wel tevreden kan zyn Het ging immers om sterk 
gemediatiseerde verkiezingen, wat vooral in de (cen-
trumlsteden to t een titanenstryd leidde waann VU&ID als 
sterke programmaparty dikwyis moeilyker aan bod kwam 
Desondanks haalden zuivere VU&ID-lysten zeer sterke 
resultaten in byvoorbeeld Dessel (39,5%), Izegem (25,6%), 
Herent (59%), Boechout (26,3%), Nylen (24,1%), Berlaar 
(20%), Affligem (20,9%), Oud-Turnhout (17,1%), Laarne 
(15,2%), Lebbeke (18%), Tielt (15,4%) en Gistel (18,5%) 
Elders werden meer bescheiden resultaten geboekt Maar 
vaak resultaten die de kans bieden om VU&ID nu lokaal 
verder uit te bouwen Zo komen we in enkele steden en 
gemeenten (zoals Brussel, Leuven, Lier, ) opnieuw in de 
gemeenteraad 

En daarmee zyn we aan de conclusies gekomen Zowel het 
natievormend en vernieuwend project van de alliantie 
VU&ID als het versterken van de interne VU-partywerking 

IS een verhaal van lange adem De winst van 
8 oktober was met spectaculair, maar de 
zetelwinst geeft ons nieuwe krachten en 
frisse moed VU&ID moet verder mensen 
werven die zich politiek willen engageren 
Onze positieve boodschap blyft daarom 
Bemoei u ermee' 

Geert Bourgeois, 
Algemeen voorzitter vu 

Nvdr Het aantal gemeentemandatarissen moet wor
den aangevuld met 6 districtsraadsleden (Antwerpen) 
en 15 provincieraadsleden.Het totaal aantal iolcaie 
VU&lD-mandatarissen bedraagt zo 407. De OCMW-
raadsleden worden pas na de installatie van de 
gemeenteraden aangeduid. 

De toekomst van Vlaanderen? 
„Bewuste Vlamingen konden een tijdlang 
hopen dat een eigen Vlaams parlement 
en regering ook een eigen dynamiek zou
den ontwikkelen die tot verdere autono
mie en beter bestuur moest leiden en de 
Vlaamse beweging overbodig maken De 
klassieke Vlaamse beweging is vleugel
lam, en vertoont duidelijke tekens van 
ademnood en stuurloosheid. De eigen 
Vlaamse bestuursorganen geven al even
min een blijk van daadkracht en interesse 
voor de toekomst van Vlaanderen. 
Volgens onze regeerders zou een beter 
klimaat van verstandhouding tussen 
Noord en Zuid in dit land tot verdere uit
bouw van onze zelfstandigheid moeten 
leiden Maar tot hiertoe is hiervan nog 
maar bitter weinig te zien." 
Dit is de mening van dr Hugo Thibaut die 
namens het Verbond VOS uitnodigt voor 
een debat over deze problematiek. 
Het Verbond VOS stelt zich de vraag in 

hoeverre de Vlaamse beweging nog een 
(al dan niet belangrijke) rol te spelen 
heeft? Moet de verdere groei naar zelf
standigheid aan Vlaamse regering en par
lement toevertrouwd worden? Wat moe
ten rangorde en volgorde zijn van de na te 
streven doeleinden' Welke strategie moet 
hierbij gevolgd worden? 
Het debat over deze belangrijke proble
matiek gaat door op zaterdag 28 oktober 
om I4u.30 in het lokaal 'Steenstrate', 
Nieuwstraat 36 te 9100 Sint-Niklaas 
Sprekers die verschillende strekkingen in 
de Vlaamse beweging vertegenwoordigen 
zullen hun visie geven op de gestelde vra
gen. Peter De RooverQ/VS), Ivm Mertens 
(gewezen voorzitter van de WB), prof 
Herman Pauwels (VOS en Werkgroep 
Oranje) en Antoon Roosens (Meervoud). 
Bruno Huyghebaert van de VRT-radio zal 
het debat in goede banen leiden 

Mo: Verbond VOS, 03/231.35.85. 

Over het kind 
dat dacht 

dat z*Ti naam 
7J Vv' 

Dit is het verhaal van een kxnd dat moeilijk kon 

corarauniceren. Alfa xemand naar hem lachte, lachte hij 

nooxt terug, zoals andere i^mderen deden. Iliet dat hij 

slecht gehumeurd \i&s, maar hij v.'ist gev-oon nxet <>'at een 

glimlach betekende. En later, toen hij al lang kon 

spreti.en, 'bleei hij een eigen taaltje gebruiken. Zo zei 

hxj lies rood als hij ketchup bedoelde. Hij dacht ook 

dat z'n naajn jij' Vv'as. Vroeg z'n moeder bijvoorbeeld: 

'tlxl jxj een boterham?", dan ant\>'oordde hij: "jij './il 

een boterham'. 

Dit ±̂ xnd had autisme. En dat heelt hxj nog steeds. 

Want autxsme is voor het leven, üaar je kaji wel leren 

om met hem te communiceren. Met geduld en de hulp van 

ouders dxe weten hoe zo'n kxnd denkt en voelt. Kent u 

iemand met autisme, oi wilt u er meer over ;.'eten, bel 

dan gerust de Autisme-teleioon op het nummer 078/152.252. 

V L A A M S E V E R E N I G I N G A U T I S M E 

Putte: vu doet (een beetle) mee. 
De gemeenteraadsverkiezingen van 8 okto
ber hebben voor een heuse omwenteling 
gezorgd in Putte Voor het eerst in dertig jaar 
werd de absolute CVP-meerderheid gebro
ken (VLD 11, CVP 11, OK 2 en SP 1) In de 
plaats komt vanaf 1 januari een coalitie van 
VLD met de Onafhankelijke Kring (OK) Op de 
lijst van de OK stonden twee vu-ers en een 
onafhankelijke Vlaams-nationalist Met twee 
verkozenen bij zijn eerste verkiezingsdeelna
me mocht de OK van een succes spreken 
Bovendien zorgden de coalitiebesprekingen 
ervoor dat die twee ineens een schepenambt 
verwierven, en dat het voorzitterschap van 
het OCMW ook aan de OK toebedeeld werd 
De VU-kandidaten vielen net 'buiten de prij

zen', maar overeengekomen werd dat de 
verhoudingen tussen de OK en de vu voor de 
volgende zes jaren zouden besproken wor
den Op deze wijze hoopt de vu met de OK te 
kunnen samenwerken, zodat invloed op het 
beleid in Putte mogelijk blijft Verder blijft 
het belangrijk dat de VU opnieuw op de poli
tieke kaart in de gemeente staat De drie 
Vlaams-nationalistische kandidaten behaal
den mooie resultaten, waarbij zij nogal wat 
Agaiev- en SP-kandidaten ver voorbleven In 
de loop van de volgende jaren moeten zij nu 
aantonen dat de vu werkelijk een plaats ver
dient in de Putse politiek De start is alvast 
hoopgevend.. 

(fs) 

Verkiezingsoverwinning te Lebbeke 
De VU&ID-lijst te Lebbeke getrokken door 
Vlaams parlementslid Dirk De Cock haalt 
meer dan 20 % van de geldig uitgebrachte 
stemmen Met een persoonlijke score van 
953 stemmen krijgt hij de stem van 1 op 12 
Lebbekenaren Willy Bosman haalt 860 voor
keurstemmen en Frangois Willems punt af op 
811 voorkeurstemmen De vierde verkozene 
IS Nele Bosman met 530 voorkeurstemmen 
Op een haartje na haalt de VU&lD-lijst net 
geen 5de zetel, alhoewel het percentage met 
4 5 % toeneemt ten opzichte van 1994, of in 
exacte cijfers een stijging met 521 stemmen 

24 jaar oppositiewerk met telkens gestage 
groei wordt eindelijk beloond met deelname 
in de bestuursmeerderheidi 
De opvolgers zijn in volgorde Lieve Aeyels. 
Marcel Vermeir en Hugo De Mol Ook 
Goedele De Cock (VUJO-Lebbeke 19 jaar) 
haalde met 1533 voorkeurstemmen een 
schitterend resultaat op de provincieraadlijst 
van het district Dendermonde-Wetteren 
VU&ID-Lebbeke gaat onverdroten door maar 
met twee schepenzetels vanuit de meerder
heid 

Dirk De Cock 

Ingrid Ruebens doet het goed 
Soms IS het even zoeken naar vu&lD-kandi-
daten en hun uitslag Neem nu Knokke-Heist 
waar de lijst van burgemeester Lippens maar 
liefst 23 van de 31 zetels in de wacht sleep
te winst van 3 Vanzelfsprekend haalde de 
burgemeester en graaf het hoogste aantal 
voorkeurstemmen (4 959), maar de populai
re en vaak omstreden man wordt onmiddel

lijk gevolgd door ingrid Ruebens (VU&ID) die 
op de achtste plaats maar liefst 2 303 stem
men achter haar naam kreeg Ingrid haalde 
bovendien het hoogste aantal stemmen van 
alle uittredende schepenen 
Proficiat 
BIJ wijze van vergelijking VI Blok 3 zetels SP 
2, R@@k 2, Agaiev 1 zetel 

9 
VACATURE 

F.V.K. Rodenbacbtfonds vzw 
werft aan wegens loopbaanonderbreking van één van de medewerkers 

een administratief bediende (m/v) 
DAC statuut 

' Contract: 
' Jobomschrijving; 
' Vereisten: 

• Studies: 
• Ervaring: 
• Rijbewijs: 
• Loon: 

bepaalde duur voor de periode van minimum 1 jaar 
administratie: (briefwisseling, bijhouden dossiers, klassement,...) 
- goede kennis van de Nederlandse taal 
- kuimen werken met computer 
- sociaal ingesteld en flexibel 
lager secundair onderwijs 
gewenst 
niet vereist 
DAC-barema 

Kandidaten moeten houder zijn van de Belgische nationaliteit en minimum 1 jaar uitkerings-
of bestaansminimumgerechtigd. 

Schriftelijk solliciteren bij: F.V.K. Rodenbachfonds vzw, Bennesteeg 4, 9000 Gent. 
Info: tel. 09/223.77.42, fax 09/223.71.87 of e-post: rodenbach.fonds.fvk@pandora.be 
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Fonne Bracke overleden 
Einde mei kondigde Fonne Bracke isn dat hij leed aan een slepende ziekte. Hij hoopte nog de gemeenteraads
verkiezingen te halen. Fonne bracht voor de laatste maal zijn stem uit op 8 oktober. In de namiddag sliep luj 
thuis rustig in. 

Wij allen, zov̂ êl familie als vrienden, bedanken hem voor zijn gulle vriendschap, zijn laaiend enthousiasme en 
zijn tomeloze inzet. Fonne was een gedreven man die zijn krachten nooit spaarde voor allen én voor zijn volk. 
Als jonge kerel in Hoboken, begin van de jaren zestig, had hij hiervoor een voorbeeld aan zijn grootvader. 
Daarna volgde een jarenlang militant leven in Antwerpen en Berchem. Wij kenden hem als een hard werker aan 
de basis. Hij heeft er géén mandaten mee verdiend, dat stoorde hem niet. Hij beschouwde het als zijn verdomde 
plicht iets te doen. 

Ettelijke propagandatochten, tal van vergaderingen, de vele meetings: Fonne was een strijdbaar Vlaams mili
tant. Hij ging in de Voer wandelen en daagde er de gevestigde orde en de Luikenaars uit. Hij schrok er niet voor 
terug om de plakborstel te hanteren om bij nacht en ontij affiches aan te brengen op verkiezingsborden.... dik
wijls ook op andere borden. Gusta Verhaegen, MiekeDevree, tal van Vlaamse bewegers en plakkers, ze weten 
het allemaal: vriendschappen die daar ontstaan duren levenslang, óók over partijgrenzen heen. 
Fonne nam nooit een blad voor zijn mond: hij was een vrije en vranke Antwerpenaar, verbonden met zijn 
Vlaamse volk. Hij heeft zich daarvoor tomeloos ingezet. Daarvoor moeten we allen erkentelijk blijven. 
Van vriendschap gesproken, Fonne was werkelijk een echte vriend: je kon er urenlang mee discussiëren, kei
hard tegen argumenteren, je kon er zelfs kwaad op worden: hij vergat nooit de vriendschap zelf. Fonne ging er 
terecht van uit dat je alles moet kunnen zeggen aan je vrienden. Dat deed hij, soms heftig, altijd gedreven, 
steeds met waardering voor de andere. 

De laatste tijd trok Fonne veel op met MieleMoyson bij bouwexpertises waarbij hij zijn jarenlange beroepser
varing deelde. Hij werd de laatste maanden misschien uiterlijk iets kalmer, zijn felle ogen bleven observeren. 
Fonne werd bijna 59 maar zag uit naar de verjaardag op 28 december van zijn huwelijk met Liliane. Het was 
het eerste huwelijk dat zijn vriend, schepen Gerard Bergers mocht afsluiten in 1992. Die verjaardag haalde hij 
niet meer. 

Familie en vrienden kunnen én zullen Fonne niet vergeten: daarvoor was hij én te veel én te goede partner en 
kameraad. 
Bedankt Fonne voor al die jaren vriendschap, je had er zoveel, je hebt er ons zoveel gegeven. 

Hugo Hermans 

Herdenking 
Dom Modest van Assche 

• UIT DE REGIO • 

Naar jaarlijkse gewoonte gaat op zon
dag 29 oktober 2000 de herdenking van 
dam Modest van Assche éaox. Om lOu. 
eucharistieviering in de kerk van de 
Sint-Pietersabdij van Steenbrugge, 
Baron Ruzettelaan 435 te Assebroek-
Brugge. De homilie wordt verzorgd 
door At\itn Johan Goemaere. Na de 
mis bezoek en gebed aan het graf van 
dom Modest op de begraafplaats van de 
abdij, waarna zoals gebruikelijk recep
tie in de ontvangstzaal van de abdij. 
Iedereen is er welkom. 

OOST-VLAANDEREN 
Zo. 22 oW. BEVEREN-WAAS: Poëzie bij 

het aperitief. Het woord is onzijdig' met 
Hubert Van Herrewegüen, Patricia Lasoen 
en Willy Spillebeen. Om I1u. in Kasteel Cor-
tewalle. Kaarten 250 fr. Org.: FW-O.VI. en 
FW-Antwerpen i;s.m. Int. Vriendenkring A. 
van Wilderode. Info: FVV: 09/223.38.83. 

Za. 14 Oict. SINT-NIIOAAS: 50ste 
Bormsdag; om I0u.30 Bormsmis met 
Vlaamse abten in de kapel Clarissen (bij 
OLV-kerk, Grote IVlarkt). Homilie door abt 
Bonifaas Luykx. Om 14u.30 volkszangmid
dag olv Bert Peeters in zaai Centrum 
(Grote IVIarkt), met getuigenissen uit 
Nederland en Frans-Vlaanderen en rond 
Wereldjongerendag.Voorstelling nieuwe 
boeken en schilderijen en amnestie-
oproep door Hugo Andries. org. Bormsko-
mltee. 

Za. 2 nov. CEMTBRUOGE: Uitreiking 
'Torenwachtersprijs' aan Eva Bal. Om 15u. 
in de trouwzaal van het Dienstencentrum, 
Braemkasteel straat. Org.: dr. J. Goosse-
naertskring. Info: 09/231.19.41. 

Ma. 6 nov. AALST: Eerste deel van een 
tweedelige cursus over '2000 jaar geschie
denis van Vlaanderen' door F.J. Verdoodt. 
Om 20u. in 't Apostelken, Apostelstraat 1 
(kerk Mijlbeek). Deelname volledige cur
sus: 500 fr, studenten en 65-H 300 fr. Org.: 
VCLD. Info: 02/219.25.00. 

Ma. 13 nov. AALST: Tweede deel van 
een tweedelige cursus over '2000 jaar 
geschiedenis van Vlaanderen' door FJ. 
Verdoodt. Om 20u. In 't Apostelken, Apos
telstraat 1 (kerk Mijlbeek). Deelname volle
dige cursus: 500 fr, studenten en 65-h 300 
fr. Org.: VCLD. Info: 02/219.25.00 

Za. 25 nov. GENTBRUCGE: Opening 
fototentoonstelling. Om 15u. in Diensten
centrum, Braemkasteelstraat. Open op 
werkdagen tijdens werkuren, za. en zo. 
van 10 tot 17u. Org.: Dr J. Goossenaerts-
kring. Info: D. Matton, 09/231.45.05. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 12 oict. IZEGEM: Om 20u. opening 

van schilderijententoonstelling van Mon 
Camelbeke. In het Stadhuis (huis Ameye). 
Toegankelijk tijdens weekeinden van 13/14 
en 20/21 oktober, van 10 tot 12 en van 13 
tot 20u. Org.: VSVK. 

Ma. 16 oW. BRUGGE: Natuurwande
ling te Tillegem, o.l.v.Dhr. O. Dombrecht. 
Org. en Info; vvvc-Brugge-Zuid, 
050/38.35.12. 

DL 17 oict. IZEGEM: Beelden in raam
pjes verpakt. Een diamontage door Luc 
Vankeirsbiick. Om 14u.30 in De Drie Gezel
len, Mentenhoekstraat 4. Org.: VWG. 

WO. 18 okt. OOSTENDE: 25 jaar FVV. 
Knipogen, glimlachen en eventjes diep 
nadenken. Door ere-voorzitster Huguette 
Ingelaere. Om 20u. in De Vlasschaard, Oud-
strijderspleln 5 te Stene-Oostende. Inkom 
gratis. Org.: FW, 09/223.38.83. 

WO. 18 okt. IZEGEM: Met FW-lzegem 
naar 'Najaarsvoordracht FW-Gent'. Info bij 
Renata Blondeel. (051/30.48.08). 

Do. 19 okt. IZEGEM: De musicus 
(ondergewaardeerd (?) door Fred Brou
wers. Om 20u. In de bar van de Sted. Aca
demie voor Muziek en Woord, Kruisstraat 
15. Toegang: 100 fr, abo's gratis. Org.: 
VSVK. 

Do. 19 okt. BRUGGE: Eresenator 
Cuido van In spreekt over 'Luisterend naar 
Elsschots Bormsgedicht'. Om 15u. in De 
Gulden Spoor, 't Zand 22 te Brugge. Org.: 
Informativa vzw. 

Vr. 20 okt. TORHOUT: Een rugzak vol 
verhalen. Door Frits Vandecasteele. Om 
14U.30 in zaal 't Centrum, Beerstraat. 
Inkom 200 fr, koffietafel inbegrepen. Org.: 
WVC-Torhout. 

Zo. 22 okt. DEERLUK: Mosselfestijn 
van vu-Deerlijk. Vanaf 11u.30 in d'lefte. 
Iedereen welkom. Info: 056/71.76.41 of 
056/32.71.17. 

Ma. 23 Okt. IZEGEM: Lic. Freya Malfait 
over 'Sint-Martens-Latem'. Om 20u. in de 
Plantijnzaal (stadsbib), Wolvenstraat. 
Inschrijven bij Josée Bogaert 
(051/30.10.39). Org.: VSVK. 

Dl. 24 Okt. IZEGEM: Fietstocht met 
start om I4u. bij beeld 'Het Paar', Koren
markt. Org.: VWG-Fietsclub. 

Wo. 25 Okt. BRUGGE: Diavoordracht 
door Frans Verlinde over 'Apocalyps in de 
beeldende kunst'. Om 15u. in PH Magdale-
na, Violierstraat 7. Deuren vanaf 14u. DeeL 

name 70 fr., met koffietafel 140 fr. Org.: 
VWG-Brugge-Zuld. 

Zo. 29 okt. ZWEVEGEM: Jaarlijks 
Vlaams Braadfeest. Op aanvraag: koude 
schotel. Vanaf l lu.30 in zaal Boldershof 
Harelbeekstraat 25. Gastspreker is Chris 
Vandenbroeke. Deelname: 400 fr, -lOj. 
gratis. Org.: en info: vu-Zwevegem en 
Vlaamse Klub Groot Zwevegem. 

Ma. 30 okt. IZEGEM: Eros en Thanatos 
in de schilderkunst van de 15de, 16de en 
17de eeuw, door lic. Freya Malfait. Om 
20u. in de Plantijnzaal (stadsbib), Wolven
straat. Inschrijven bij Josée Bogaert 
(051/30.10.39). Org.: VSVK. 

Zo. 5 nov. IZEGEM: Wandeling in 
Heule, Org. door dhr en mevr Verschuere-
Dejonghe. Org. Wandeclub Vlaams Huis. 

Wo. 8 nov. BRUGGE: J. Rau over 
'Beluiken in Brugge'. Om I5u. in PCH Mag-
dalena, Violierstraat 7. Deelname: 70 fr, 
met koffietafel 150 fr Deuren vanaf I4u. 
org.: VWG-Brugge-Centrum 
(050/67.31.29). 

Dl. 14 nov. IZEGEM: Voordracht 'ize-
gem vroeger' door Ingrid Scherrens. Om 
20u. in de Drie Gezellen. Org. FVV-lzegem. 

Wo. 22 nov. BRUGGE: Jacques Wil-
lems over 'De vliegtuigcrash op de wijk 
Sint-Jozef in WO 11'. Om 15u. in PCH Mag-
dalena, Violierstraat 7. Deelname: 70 fr, 
met koffietafel 140 fr Deuren om I4u. 
Org.: WVC-Brugge-Centrum 
(050/67.31.29). 

Vr. 24 nov. TORHOUT: India, een land 
vol contrasten, door Jan Fraipont. Meer 
gegevens volgen. Org. VWG-Torhout. 

Do. 30 nov. BRUGGE: Leeskring VWG-
Brugge-Centrum. Bespreking boek 'Eclips' 
van Bernlef o.l.f Omer Dombrecht. Om 
14U.30 in De Gulden Spoor 't Zand 22. 

VLAAMS-BRABANT 
Za. 21 okt. JETTE: 5de Kaas- en Wijn-

avond. Vanaf I8u. in de Polyzaal Sint-Pie-
terscollege te Jette. ingang Verbeyst-
straat. Ook vleesschotels verkrijgbaar 
Gezellige sfeer tombola, parking. Org.: 
VU&ID-Jette. 

Do. 26 okt. DILBEEK: Eerste deel van 
een tweedelige cursus over '2000 jaar 
geschiedenis van Vlaanderen' door FJ. 
Verdoodt. Om 20u. in de Ninoffesesteen-
weg 230 te Dilbeek. Deelname volledige 
cursus: 500 fr, studenten en 65-i- 300 fr 
Org.: VCLD. Info: 02/219.25.00. 

Do. 26 okt. DILBEEK: Tweede deel van 
een tweedelige cursus over '2000 jaar 
geschiedenis van Vlaanderen' door FJ. 
Verdoodt. Om 20u. in de Ninovese-
steenweg 230 te Dilbeek. Deelname volle
dige cursus: 500 fr, studenten en 65-t- 300 
fr Tweede deel op di. 5/12. Org.: VCLD. 
Info: 02/219.25.00. 

LIMBURG 
Ma. 23 okt. TESSENDERLO: 25 jaar 

FVV. Knipogen, glimlachen en eventjes 
diep nadenken. Door ere-voorzitster 
Huguette Ingelaere. Om 20u. in CC Het 
Loo, Vismarkt 32 te Tessenderlo. Inkom 
gratis. Org.: FW, 09/223.38.83. 

WO. 25 Okt. TESSENDERLO: Met FW-
Tessenderlo naar tentoonstelling van de 
Kunstkring. Verzamelen om 14u. aan 
ingang van Het Loo. Begeleiding door 
Julien Hermans. 

ANTWERPEN 
zo. 22 Okt. BERCHEM: Met FW-Ber-

chem naar 'Het woord is onzijdig' met 
Hubert Van Herreweghen Patricia Lasoen 
en Willy Spillebeen. Om 11u. In kasteel Cor-
tewalle te Beveren-Waas. Deelname: 250 
fr Inschrijven bij FVV-Berchem. 

Ma. 23 okt. BORGERHOUT: Bezoek aan 
het ADVN. Afspraak om I0u.30. 's Middags 
koffietafel (250 fr) . in de namiddag 
(13U.45) bezoek aan tentoonstelling Wil
lem De Meyer Org. Kring voor Vlaamse 
Volksontwikkeling. Info: Jan De Scheerder 
03/236.45.40. 

Wo. 16 okt. MORTSEL: 25 jaar FW. 
Knipogen, glimlachen en eventjes diep 
nadenken. Door ere-voorzitster Huguette 
Ingelaere. Om 20u. in Hoeve Dieseghem, 
De Hooizolder wouter Voickaertstraat 44 
te Mortsel. inkom gratis. Org.: FVV, 
09/223.38.83. 

WO. 25 okt. TURNHOUT: Karet Van 
Hoorebeke spreekt over 'De politieke toe
stand na 8 oktober', om 20u. in CC De 
Warande, Keldercafé. Toegang gratis. Org;: 
Vlaamse Kring Turnhout. Info: Klara Her-
togs, 014/72.45.79. 

Za. 4 nov. KONTICH: Quizavond van 
Vlaamse Kring Kontich. Om 20u. in zaal De 
Wilg, ingang Witvrouwenveldstraat 1. Max. 
6 personen per ploeg, inschrijving 500 fr 
per ploeg. Info en inschrijving: Julienne 
Cools, 03/457.27.79. 
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De geest van 
Joachim Beuckelaer 

• CULTUUR • 

Ruim vijftien jaar reeds heeft het Gentse 
Museum voor Schone Kunsten vier 
monumentale markttaferelen van de 
l6de-eeuwse Vlaamse xM<Xe.v Joachim 
Beuckelaer'm bruikleen. De eigenaar liet 
ze begin deze week veilen bij Christie's. 
Ondertussen waart in West-Vlaanderen 
de geest van Beuckelaer rond, want daar 
heeft een kunstenaarscollectief voor een 
wel heel opmerkelijke stunt gezorgd. 
Joachim Beuckelaer ("Antwerpen, circa 
1530 - t 1573) is één van onze betere 
schilders uit de l6de eeuw. Hij was Mees
ter in de Sint-Lucasgilde en verzorgde als 
neef en leerling van Pieter 'Lange Pier' 
Aertsen tal van bijwerken voor andere 
schilders uit. Tussen 1561 en 1573 schil
derde hij gedateerde keukenstukken, stil
levens en vooral marktscènes. Eigenlijk 
vrij revolutionaire werken want voor het 
eerst verdween het religieuze thema iet
wat op de achtergrond en werd het volk
se leven in al zijn glorie vertoond. In onze 
eeuw geraakte Beuckelaer in de vergetel
heid, ondanks het feit dat vier prachtige 
werken van deze marktschilder een 
plaatsje vonden in één vaa-de zaaltjes van 
het Gentse Museum voor Schone Kun
sten. Daar dreigen ze evenwel eerlang 
voorgoed te verdwijnen. 

COLLECTIE OUDE KUNST 

Maandag 16 oktober jl. ging een collectie 
oude kunst onder de slopershamer bij 
Christie's. Daaronder vier werken van 
Beuckelaer die in 1985 in bruikleen wer
den gegeven aan het Gentse Museum 
voor Schone Kunsten. Cultuurminister 
Bert Anciaux luidde een kleine maand 
geleden de alarmklok. Opnieuw dreigt 
een uniek stukje Vlaams cultuurpatrimo-
nlum definitief verloren te gaan. Naar 
schatting zouden de vier Beuckelaers 
mogelijks 120 tot 180 miljoen fr. waard 
zijn. Andere, meer realistische bronnen, 
houden het op 80 tot 100 miljoen fr. 
Minister van Cultuur Bert AnciauX wilde 
namens de Vlaamse Gemeenschap 40 a 
50 miljoen fr vrijmaken maar daar dit 
lang niet voldoende is werd ook uitgeke
ken naar de Koning Boudewijnstichting 
en de Stad Gent. Directeur Robert 
Hoozee van het Gentse Museum voor 
Schone Kunsten hoopte alvast dat de vier 
Beuckelaers door de "Vlaamse overheid 
op de veiling konden worden aange
kocht. Hoe het afgelopen is vernemen we 
dezer dagen in de pers. 

DE VIJFDE BEUCKELAER 

Dat Beuckelaer intussen dan toch niet ten 
eeuwigen dage in de vergetelheid is 
geraakt werd bewezen door een wel heel 
origineel initiatief van de jubilerende 
Oostrozebeekse Kunstkring uit West-
"Vlaanderen. Op vrijdag 29 september 

onthulde de kring... de vijfde Beuckelaer, 
'Markt te Oostrozebeke'. Een doek dat 
door liefst 27 mensen van deze Kunst
kring werd gekonterfeit. 
Georges Schelstraete, in "West-Vlaanderen 
intussen een schilder met naam en faam, 
verduidelijkt: ,,Dit groepswerk is de 
reconstructie van een werk van Joachim 
Beuckelaer, een gerenommeerd schilder 
die ook in onze streken inspiratie zocht 
en vond. Ieder lid van de kunstkring 
werkte tientallen uren aan een detail. De 
geest van Beuckelaer waart door de 
Vlaamse dorpen." 

Waarom de keuze op Beuckelaer? Dat de 
Oostrozebeekse Kunstkring, intussen 25 
jaar, reeds in 1980 lid werd van Open 
Kring GentiA er niet vreemd aan zijn. 
Stichter-voorzitter Daniël Deblaere. 
,,Men beseft te weinig hoezeer kleinere 
kunstkringen ook vorsers zijn. Kunst is 
niet voor een elite, kunst is voor het volk 

dat ook het recht heeft om één van onze 
betere schilders te herontdekken. Daar 
zijn we in geslaagd." 

BISCUITS DE BEUCKELAER? 

Joachim Beuckelaer zal het wel niet 
geweten hebben dat zijn werk vier eeu
wen later toch nog de aandacht trekt van 
27 kunstenaars uit een klein West-Vlaams 
dorp. De voorzitter van de Oostrozebeek
se Kunstkring had wat graag Cultuurmi
nister Bert Anciaux naar zijn kleine 
gemeente gekregen, maar dat bleek dan 
weer niet te mogen want „verkiezingen 
biimen acht dagen...". 
Beter geen Bert in de buurt en zeker niet 
als de minister op vrijdag 29 september 
2000 misschien zou komen vertellen dat 
de Vlaamse gemeenschap 40 a 50 miljoen 

veil heeft voor vier echte Beuckelaers. 
Op zondag 1 oktober verscheen de pri
meur dan wel in De Zondag, de gratis 
zondagskrant: ,,Anciaux zoekt geld voor 
Joachim Beuckelaer" (blz. 11). Een plaat
selijk politicus: „Is dat die De Beuckelaer 
van de koekskes?". Een lid van de Oostro
zebeekse Kunstkring: ,,Als we de vier 
échte werken van Beuckelaer ook weer 
kwijtspelen aan het buitenland, dan heb
ben we één troost. De vijfde Beuckelaer 
blijft hier" 
Er is dus toch nog leven na de dood. 

Lieven Demedts 

De wekelijkse marktdag van 
Oostrozebeke gaat door iedere vrij
dag, op bet gemeenteplein. De Vijfde 
Beuckelaer is gratis te bezichtigen 
in het OC Mandelroos. 

De Oostroze

beekse versie 

van 'De 

Markt ' van 

Beuckelaer. 
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Het 'afschuwelijke' leven 
van Paul Joostens 

Toen PaulJoostensop 24 maart 1960 stierf, 
liet hij een erfenis na bestaande uit duizen
den schilderijen, tekeningen, assemblages, 
collages en geschriften In zijn testament 
staat onder andere te lezen dat de opbrengst 
van een grote verl<oopstentoonstelling van 
zijn plastisch werl< de uitgave van zijn literair 
oeuvre moest verzel<eren Nu, veertig jaar na 
zijn overlijden, kan de inventaris gemaakt 
worden van de talrijke pogingen om van Paul 
Joostens één van onze merkwaardigste kun
stenaars te maken. Het wil maar niet lukken. 

VERGETEN • 
Joostens werd in 1889 In Antwerpen gebo
ren en werd bekoord door het post-impres-
sionisme waarvan hij een middelmatige ver
tegenwoordiger werd. Onder invloed van 
zijn vriend en medestander Paul van OstaiJ-
en evolueerde hij rond 1920 naar de avant-
garde, met zijn geometrische abstracties 
kon hij enige naam verwerven. Tevens leef
de hij zich uit in een sarcastische poëzie die 
niet moet onderdoen voor deze van Van 
Ostaijen. De verhoopte nationale en interna
tionale doorbraak is er voor Paul Joostens 
echter nooit gekomen. Of moeten we zeg
gen nog met gekomen? En dit ondanks 
groots opgezette tentoonstellingen, o.m. in 
Oostende, publicaties over en andere initia
tieven voor Joostens. Vandaag blijft de kun
stenaar-schrijver Joostens, zo stelt Anti
quariaat Rossaertte Antwerpen vast, op één 
lijn staan met andere vergeten groten als 
Clément Pansaers, Christian Herbiet, Geert 
van Bruaneen E.L.T. Mesens. 
Rossaert: „Stel je voor dat Paul Joostens één 
van onze bekendste kunstenaars zou zijn en 

De uitdrijving'. Oost-Indische inkt op papier 
Paul Joostens 11920) 

in elk binnen- en buitenlands museum verte
genwoordigd was, dat de verzamelaars, wan
neer er werk van hem op een internationale 
kunstveillg aangeboden zou worden, zich er 
om zouden verdnngen. Ondertussen zouden 
eigenaars reeds hun winst uittellen en muse
umdirecteurs hun budget herschikken om 
toch maar dat ene werk van Paul Joostens te 
kunnen verwerven. Het zou immers onmis
baar zijn voor hun verzameling. In de hoop 
zo 'de bevolking' in dichte drommen naar 
hun museum te lokken om er een glimp op 
te vangen van een van de meest kostbare 
aanwinsten van de jongste jaren 
Wie niet deelachtig kan zijn aan deze erva
ring en op het internettoestel informatie wil 
inwinnen zou over kunstenaar Paul Joostens 
echter niets meer vinden dan een korte ver
melding in een voetnootl" 

WAARSCHUWING 
Deze spijtige vaststelling maakt het anti
quariaat Rossaert dat gedurende dne maan
den werk van Joostens ten toon stelt en te 
koop aanbiedt. 

Rossaert: „Zou het niet verschrikkelijk zijn 
indien er in onze doldraaiende wereld niet 
meer zoiets zou bestaan als het uniek onbe
kende, het klavertje vier, de bloem op de 
mesthoop, het verioren hoofdstuk of dat 
onbekende eiland? Want zo iemand is Paul 
Joostens. Onbekend, zelfs voor kenners Een 
schat aan schilderijen, tekeningen, collages, 
assemblages en geschriften Men heeft 
gepoogd hem te vatten in tentoonstellin
gen en overzichten, men heeft hier en daar 
een tip van de sluier van zijn literair talent 
opgelicht, en geklaagd dat instellingen niet 
gans het oeuvre vrijgaven." 
Met deze tentoonstelling waagt Rossaert 
zich aan een serie tekeningen van Paul Joos
tens, een verzameling waarvoor hij ook zijn 
liefhebbers in nogal sarcastische bewoordin
gen waarschuwde.,,Attention au farde Mol-
iusques et tant pis pour les Dragonards que 
Paris, New York, Londres s'en imprègnent au 
moment voulu, j'ai donné ma peau et mes 
os pour sublimer l'exécrable viei" 
Uit deze opeenstapeling van dubbelzinnig
heden (mollusque is zowel weekdier als slap 
peling) moet verstaan worden, dunkt ons, 
dat Joostens niet veel verwachtte van de 
ijzervreters uit de grote kunststeden Hij had 
in elk geval het beste van zichzelf gegeven 
om het afschuwelijk leven te verheeriijken. 

(mvl) 
'PaulJoostens. Gesneuveld! Tegen wil en 

dank en zoo onbekend.' Tot 14 Januari 
2001 In antiquariaat Rossaert, Nosestraat 7 
te 2000 Antwerpen. Open van woensdag 
tot en met zaterdag van 14 tot 18u. Vrije 
toegang. PubilcaGe beschikbaar. 
Tel. 03/213.26.32. 
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\et Keizer Kareljaar zit er bijna op, een eerste 
kritische beschouwing is dm aangewezen. 

Karelv 
herdenken en wij 

Het herdenken van historische figuren 
zou moeten toelaten onze geschiedenis 
nader te beiüjken Het gaat erom of wij 
zoveel jaren later nog steeds dezelfde 
houding kunnen blijven aannemen tegen
over, in dit geval, Kurd V. Nu zijn er veel 
manifestaties geweest en moeten we 
voorzichtigheid aan de dag leggen om 
niet alles over dezelfde kam te scheren 
Als we het allemaal goed overwegen, dan 
moeten we vaststellen dat er toch een en 
ander te bedenken valt. 

VORST DER NEDERLANDEN 

Karel V kan gelden als de man die van het 
samenraapsel van vorstendommen die 
men onder de naam 'Leo Belgicus' op 
oude kaarten aantreft en die ook bekend 
staan aJs de XVII Provmcien een geheel 
heeft weten te maken. Een samenvoeging 
door vererving, door oorlogen en zeker 
ook omwille van economische en cultu
rele tradities voorbestemd om min of 
meer een eenheid te vormen. Hoe dan 
ook, in 1540, het jaar dat Karel Gent 
kwam straffen voor de weigering de oor
logsbelasting te betalen in de voorafgaan
de jaren waren de Nederlanden en het 
oude, machtige graafschap Vlaanderen 
nog toonaangevend in Europa. 
Toonaangevend waren ook Leuven en 
Antwerpen, was ook nog steeds Brugge 
en zelfs, of liever uiteraard, ook de stad 
Gent 

Prof Wïffl Blockmans publiceerde dit jaar 
een boek om aan te tonen dat Karel V en 
de Nederianden toch niet zoveel met 
elkaar te maken hadden als men zou wil
len doen geloven Toch wordt Karel V 
nergens zo gevierd als hier, want in Spanje 
noch in Oostenrijk sleept men zoveel 
grootsheid aan als hier Gent, Brussel en 
Mechelen schijnen de centrale plaatsen te 
zijn, maar men vergeet dat Karel V in oor
sprong graaf was van Vlaanderen en 
Holland, hertog van Brabant en andere 
hertogdommen. De versmelting van de 
personele unie bijvoorbeeld, dat wil zeg
gen dat in zijn persoon al die ambten 
samenvielen tot een eenheid, politiek, 
institutioneel en in feite ook volkeren-
rechterlijk. Nog voor Hugo de Groot de 
eerste grondslagen van het moderne vol
kerenrecht kon smeden. Maar zonder de 
inbreng van de lokale elites was de keizer 
daar ook nooit in gelukt. 
Bij wandelingen door Gent en Brugge, 
Brussel, Antwerpen, Mechelen en zovele 
andere plaatsen in Noord en Zuid zal men 
wel eens een Prinsenhof tonen of een 

indrukwekkend stadspaleis waar een 
prins der Nederianden, niet per se de 
landgraaf, huis heeft gehouden. Toch 
merkt wie in Brussel rond de Hofberg 
wandelt hoeveel grote namen als 
Egmont, Nassau, de Limburg Stirum, 
Arenberg hun winterse verblijfplaats had
den. Maar naast de hoge adel, die al lang 
gezien had dat een militaire functie echt 
geen garantie meer vormde om de posi
ties in de staat, die ze vanouds bekleed
den, te behouden, had )e een machtige 
stedelijke elite, die, zoals de Brandts en 
Rubens zouden doen, in gronden buiten 
de stad en in aardige buitenverblijven 
belegden. 

Al deze groepen vonden elkaar en de 
vorst in Statenvergaderingen, waar de 
grote belangen van de afzonderlijke vor
stendommen behandeld werden volgens 
meestal geschreven procedures De vol
gende stap waren de gezamenlijke belan
gen Die kwamen aan bod in een Staten-
Generaal, daar werd het landsbelang 
geformuleerd. Ook uitvoerende colleges 
kregen een grotere slagkracht, zoals het 
Rekenhof, de Raad van State en de 
Geheime Raad Behalve dat het plaatje 
complex wordt en de werking van deze 
instellingen heel wat uitleg vergt, zou dit 
alles niet gekund hebben zonder de 
inbreng van de lokale elites. 

VORSTELIJKE AMBITIES? 

Karel V wordt dit jaar herdacht, maar eer
lijkheid gebiedt ons te betreuren dat men 
daarbij alleen de vorst ten tonele voert en 
niet het volk. Nu biedt Gent juist het 
voordeel dat we kunnen aantonen dat 
Karel V wellicht meer belang hechtte aan 
de Nederlanden en aan het goede reilen 
en zeilen ervan, dan uit het afgelopen 
jubeljaar mag blijken Het is waar dat 
Karel oproerkraaiers heeft laten terecht-
stellen, het is evenzeer waar dat hij de 
elite een boetetocht heeft laten lopen 
door de stad en tenslotte heeft hij de 
oude keure en vrijheden van de stad ver
nietigd Maar tegelijk heeft hij, blijkens 
recent wetenschappelijk onderzoek, de 
stad bevrijd van enkele remmende facto
ren op economisch en institutioneel vlak, 
door de vastgeroeste machtsverhoudin
gen te doorbreken. Tot aan de stichting 
van de Calvinistische Republiek van 
Hambyse en de Ryhove heeft Gent, mees
tendeels op basis van een machtsdellng 
tussen de oude elite en nieuwe krachten 
een blijvende groei gekend. De 
Concessio Carolina, de toegeving van 

We menen dat de innchters met deze herdenking ons inziens een kans hebben gemist om het 

wezen van de moderne democratie onder de aandacht te brengen 

Karel, bevat daartoe de sleutel. Het gaat 
om een Carolijnse Toegeving. Waarom? 
Omdat de vorst wist dat een welvarende 
stad van groter belang is dan de invoer 
van een scheepslading of een vloot zilver. 
Of nog, de zekerheid van permanente 
welvaartscreatie is belangrijker voor de 
vorst, zoals voor iedereen, dan één keer 
het groot lot winnen.' 

MACHTSBALANS 

Men dicht Karel V absolutistische ambi
ties toe Terecht Men veronderstelt ech
ter te gemakkelijk dat deze de vorst zo
maar zouden leiden tot een tirannie. 
Immers, het rijk was geen geografische 
eenheid. Eerst zijn tante, dan zijn zuster 
werden landvoogdes Zij traden op 
namens hem, in nauw overieg Maar zon
der regelmatig overleg, per brief, gaat dat 
niet. Zoals gezegd heeft de vorst de 
Staten-Generaal en een groot, naar ver
houding althans, administratief kader 
ingesteld. Deze gegevens relativeren deze 
ambities, of moeten er ons toe brengen 
dat de ambitie van de keizer misschien 
ook anders gemterpreteerd kan worden 
Hij wilde een modern, goed functione
rend staatsapparaat op poten zetten. Als 
hij met zijn onderdanen botste, dan heeft 
dat ongetwijfeld minder te maken met 
wUlekeur vanwege de vorst, maar veeleer 
met het feit dat de vorst niet zonder de 

steun van zijn elites kon. Die wisten dat 
en probeerden de machtsbalans in him 
voordeel te keren. 

Er valt heel wat te zeggen over dit Keizer 
Kareljaar, maar zeker niet dat de verhou
ding tussen vorst en land aan de orde is 
gekomen. Noch kreeg de vraag een kans 
hoe en of wij tegenover de staatsmacht 
kunnen aankijken. Want het belang van 
Karel V in de vorming van de moderne 
staat kan niemand ontkennen Door zijn 
werkzaamheid heeft hij samen met de 
Nederiandse samenleving, in volle huma
nisme een voorbeeld gegeven van hoe 
een staat kan werken. Ook andere vor
sten, als Maria-Theresia en/oze///verdie
nen daarom onze aandacht We zijn geen 
royalisten en houden er niet van beaat lof-
pnjzingen te brengen aan vergane tijden, 
maar we menen wel dat de inrichters met 
deze herdenking ons inziens een kans 
hebben gemist om het wezen van de 
moderne democratie onder de aandacht 
te brengen 

Of lieten zij zich in 'het jaar van Mathilde' 
ook vertelden tot hoffelijke vertolkingen 
van de vorstelijke macht' 

Bart Haers 
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De voornaam 
afgenomen, 

niet het talent 
• CULTUUR • 

Onlangs gaf de Brusselse krant i e Sok 
zijn lezers een voorsmaakje van een 
nieuw stripalbum. In een boekje werden 
de 11 eerste platen van het nieuwe album 
van de Waalse stripauteur Didier Comès 
samengebracht. Het gaat om 'Les larmes 
du tigre' dat dit najaar bij uitgeverij 
Casterman, ook in het Nederlands, is ver
schenen. Comés heeft een zeer uitge
sproken tekenstijl, zo nadrukkelijk dat 
men is gaan spreken van 'Ie climat 
Comès' , harde zwart- wit-tekeningen 
met nauwelijks dialogen. 

SOURBRODT 

Het boekje dat aan de krant werd toege
voegd bevat ook een gesprek met de 
stripauteur die enkele opmerkelijke uit
spraken doet over wat omschreven wordt 
als de 'marginalité qu'on lui refuse'. Twee 
ingrepen die de man voor altijd hebben 
getekend, een daarvan gaat over zijn voor
naam. In werkelijkheid heette Comès niet 

Didier, maar Dieter Hennann. De school 
in Sourbrodt, dorp waar hij in 1942 gebo
ren werd, verfranste uit eigen beweging 
en zonder discussie zijn voornaam. Het 
was naoorlog en men streefde 'une meil-
leure integration', een betere integratie, 
van Duitstalige kinderen na. Tweede aan
slag die op de persoonlijkheid van de 
jonge Dieter werd gepleegd was zijn 
linkshandigheid, de knaap werd verplicht 
deze af te leren en voortaan rechtshandig 
te schrijven, wat hij nog steeds doet. Maar 
linkshandig tekenen, dat heeft men 
Comès nooit afgeleerd. 
Wat de man ook niet werd ontnomen zijn 
de schitterende landschappen van zijn 
jeugd, de dichte bossen en heuvelende 
weiden van het grensgebied met 
Duitsland. Sourbrodt en zijn ongeveer 
duizend inwoners werden samenge
voegd met de gemeente Waimes, waar
van nog meerdere dorpen deel uitmaken. 
Hun namen zullen bij Vlaamse en zeker 
bij Nederlandse vakantiegangers bekend 

in de oren klinken: Robertville, Ovifat, 
Faymonville, Thirimont, Ondeval. 

JAZZ 

Deze regio en zeker Sourbrodt, waar 
Duits en Frans wordt gesproken, weer
spiegelt zich in het wezen van Didier 
Comès, zijn moeder sprak Waals en 
Frans, zijn vader Duits. Van zichzelf zegt 
hij een 'batard des deux cultures' te zijn, 
van het Frans hield hij het taalgebruik 
over, van het Duits zijn zin voor het fan
tastische. Dat de realiteit de verbeelding 
overtreft, blijkt uit het feit dat zijn vader 
tijdens de bezetting opgeëist werd en 
verplicht naar het Oostfront gestuurd. De 
gevolgen van deze opeising en de 
onrechtvaardige behandeling achteraf 
door het bevrijde België bleef ook de 
familie Comès niet bespaard. 
De jongen ging op zestienjarige leeftijd 
naar Verviers in een textielbedrijf werken 
als technisch tekenaar, wat hij tien jaar 

volhield. Tussendoor maakte hij zich ver
dienstelijk als slagwerker in biimenlandse 
en Amerikaanse jazzgroepen. 
In 1969 publiceerde Comès voor het 
eerst, in Jeunesse du Sok verscheen een 
reeks gags onder de titel 'Hermann'. Via 
het stripblad Pilote kwam hij bij grote uit
geverijen terecht, in 1975 bij Lombard en 
vanaf 1980 bij Casterman. Zijn werk werd 
opgemerkt en Comès kreeg de roep mee 
de 'geestelijke zoon' van Hugo Pratt te 
zijn. Slechts weinigen mogen dit horen. 
Tussen 'Les larmes du tigre' dat nu ver
schenen is en het vorige album 'La maison 
oü rêvent les arbres' liggen vijfjaar. Comès 
is dus geen veeltekenaar, wel een krachtig 
graficus en een verbeeldingrijk auteur. 

(mvD 

=* De tranen van de tijger. Didier Comès. 
Uitg. Castennzn. 64 bh. 4256: 

Uit 'De tranen 

van de tijger'. 
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H O O F D B R E K E R 
Opgave 20 
Horizontaal 

1. Neutrale strook tussen twee 
landen (12) 
10. Slee (2) 
12. Lofrede (3) 
15. Vaartuig (5) 
14, Tijding (4) 
16. Domoor (3) 
17. Bijbelse figuur (4) 
19, Zelfkant (3) 
20, Ontdekking en afstands
meting door radiogolven (5) 
22, Ter beschikking, beschik
baar (4) 
24 Neon (2) 
25, Deca (afk,) (2) 
26, Povere (4) 
29, Keltische jongensnaam (5) 
31. Ivoor (9) 
34, Zoogdier (3) 
35, Actinium (2) 
36, Slot (4) 
38. Dit 'fruit' vindt men in zout 
water (11) 
43. Por (3) 
45. Marterachtig dier (5) 
46. Als je er 'de stad' achter 
plaatst krijg je een Limburgs 
dorp (4) 
47 Kostelijke (4) 
48. Gemeente in de Kempen 
(4) 

49, Vormt samen met Reninge 
een West-Vlaamse gemeente 
(2) 
51, Anagram van 'bei' (3) 
52, Zintuigen (4) 
53, Deze Boris weigerde de 
Nobelprijs (9) 
55, Ierland (4) 
56, Grote slang (3) 
57, En volgende (2) 
58, Engels einde (5) 
59, Edelgrootachtbaar (3) 
60, Verschil tussen bruto- en 
nettogewicht (5) 
62, De eerste twee letters (2) 
64. Dochter van Felix 
Timmermans (5) 
65. Italiaanse televisie (3) 
66. Bronzen rangtelwoord (5) 
69. Vangarmen (9) 
70. Slangetje (5) 

Verticaal 
1. Sommigen verdwijnen 
ermee (10) 
2. Het hogere (6) 
3. Vogel (4) 
4. Anagram van 'gen' (3) 
5. Zoogdier (3) 
6. Groente (3) 
7. Hoofdstad van Vlaams-
Brabant (6) 
8. Ad interim (2) 
9. Duitse mark (2) 

10. Strijdperk (5) 
11. Hij bestuurt als plaatsver
vanger (6) 
15. Meisjesnaam (2) 
18. Geluid van duiven (6) 
21. Vlaktemaat(3) 
23. Dat doet een koe in de 
eerste persoon enkelvoud (4) 
26. Anclenne Belgique (2) 
27. Zo (be)reikt een Brit (5) 
28. Maneblusser (9) 
30, Plaats aan onze kust (8) 
32, Lijfwacht van Romeinse 
keizers (10) 
33, Gekken (6) 
37, Havenstad in Natal (6) 
39. Ex-tempore (2) 
40. Talrijke mensen (5) 
41. Bloeiwijze (4) 
42. Eerstkomend (2) 
44. Dit beestje kom je niet op 
zondag (8) 
50. Staat in de VS (6) 
52. Losbandige feestpartij (5) 
53. Kleine opening in de huid 
(5) 
54 Overdreven (2) 
55, Verharde opperhuid (4) 
56, Wegwijzer (4) 
60. Open plek in het bos (3) 
61. Indien (3) 
63. Ledikant (3) 
67. Eerwaarde heer (2) 
68. Lidwoord (2) 
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Oplossing opgave 19 

Horizontaal: 1. stilleven; 8. dal; 10. is; 11. oa.; 12. on 13. gebod; 16. inval; 
18. rede; 19. Rio; 21, Tantaluskwelllng, 25, LNG; 26. II; 27, oea; 28. identi
teitskaart; 31 er, 32, Ur, 33, ernaar, 34. verloochenen; 39, ESA; 40, ver
lopen; 42, si; 43. Rome; 46. as; 47. niS; 48, slee; 50, slotsteen; 54 ei; 55, 
nepotisme; 57. optie; 58, sla; 60. ka; 61. es; 62. dranghek; 64. slak; 65. 
dar; 66. gelag; 67. eer. 
Verticaal. 1 Sint-Lievens-Esse; 2, TS; 3. lont; 4. lavastroom; 5 voluit; 6, er; 
7, mede, 8. do, 9 Adrlaan; 13. gewetenloos, 14. Beloken Pasen; 15. 
Bogota; 16 Inge; 17. al, 18, rk, 20 in; 22; Andres; 23. slerheesten 24. 
Lear; 29. nul; 30. rat; 35,rare; 36, CV, 37. er; 38. EO, 41. Est; 42 Sintra; 
44. oen; 45. espada; 47, Nepal, 49. Lille; 51. lis; 52. Tm; 53. eodem; 56. 
ek; 59. aar, 63 ag. 

Mare Van de Walle uit de Beukenlaan 32 te 9880 Aalter wint deze week 
Hij krijgt binnenkort zijn prijs thuisbezorgd. 
De briefkaart met de oplossing van opgave 20 verwachten wij ten laatste 
op maandag 30 oktober a.s. op ons adres- Barrlkadenplein 12 te 1000 
Brussel. 
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HET GROTE ONGEDULD 

De dienst cultuur van de Vrije Universiteit Brussel is reeds voor 
de 9de maal bezig met zijn kortfilmfestival 'Het grote ongeduld'. 
Hier kun je, zoals het Brussel past, de eindproducten zien van de 
Nederlands- en Franstalige filmscholen van België. De winnaars 
van de Canvas- en Lichtpuntprijs 2000 worden er ook bekend
gemaakt. De beste kortfilm krijgt een pleister van 100.000 fr. en 
de beste documentaire moet het met 50.000 fr. stellen. 
Je kunt gaan kijken in Brussel (15/11), Hasselt (16/11), Gent 
(22/11) Antwerpen (24/11) en Wilrijk op 28/11. Meer info op 
tel. 02/629.25.26 of op nvdabeemvub.ac.be 

NIEUW IN DE BIOS 

FESTIVAL VAN DE MEDITERRAANSE CINEMA 

Meer dan 40 meestal ontuitgebrachte films uit Tunesië, Egypte, 
Turkije, Frankrijk, Algerije, Spanje, Portugal, Italië, Marokko, 
Libanon, Griekenland en Israel zullen er te zien zijn. Het festi
val wordt geopend met de Italiaanse film 'Mirka' van Rachid 
Benhadi en met Gerard Depardieu en Vanessa Redgrave in de 
hoofdrollen. Alle films zijn voorzien van ofwel tweetalige ofwel 
Nederlandstalige onderschriften. Een internationale jury zal 
oordelen. 

Het festival gaat door van 9 tot 18 november a.s. in de 
Botanique te Brussel Het wordt vooral uitkijken naar 'Reis 
naar de zon'(zaterdag 11 november om 19u.) een Turkse film 
van Yesim Ustaoghen. Een film overhel 'Koerdenprobleem', een 
^moedige film van deze regisseuse met lef Een mediatiek getui
genis over een ethnische vriendschap die de Prijs van de Beste 
Europese Film kreeg en ook nog de Prijs van de Vrede op het 
Festival van Berlijn in '99. 

Meer informatie vind u op www.cinemaed.com of kunt u vra
gen op het e-mail adres cinemaed@belcast.be 

Willem Sneer 

• MEDIA • 

^•^=i^ Flirting Danny Embllng zit op een streng jon-
gensinternaat en wordt er door zijn medeleerlingen 
vaak gepest. Op een nabijgelegen meisjesl<ostschool 
ondergaat het Afril<aanse meisje Thandiwe de racistl-
sclne opmerl<ingen van andere leerlingen. En net op 
haar wordt Danny verliefd. Australisch drama van John 
Duigan uit 1991. Zat. 21 okt., VTM om 24u. 

4 Jack Nicholson en 

Michael Caine in 'Blood 

and Wine'. Zon. 22 okt., 

Kanaal 2 om 22u. l5 

• '•fesv Breaking tine waves Bess, een naïef meisje, 
trouwt met de oudere en wereldwijze Jan die op een 
booreiland werl<t. Wanneer Jan door een ongeluk ver
lamd geraakt, vraagt hij Bess om hem haar liefde te 
bewijzen door een minnaar te nemen ... Von Trier maak
te in 1996 van een banaal liefdesdrama een bizarre, 
poëtische, haast sentimentele documentaire. Maan. 25 
oict.. Arte om 20u.45 

^&^ Het andere gezicht Portret van vredesonder-
handelaar George Sabila in Noord-Kenia. De reportage 
laat zien hoe mensen in armoedige omstandigheden 
tegen elkaar worden opgezet, hoe er een cultuur van 
geweld ontstaat, hoe wapenhandelaars voor escalatie 
zorgen maar ook hoe geprobeerd wordt deze conflicten 
te voorkomen door mensen weer met elkaar te laten 
praten. Dins. 24 okt., Ned. 1 om 21u.50 

^•^^ Up Ciose and Personal Amerikaans romantisch 
drama uit 1996 van Jon Avnet. Sallyanne Atwater, een 
bediende in het casino van Remo, droomt van een car
rière als journaliste bij de televisie. Ze slaagt ehn de aan
dacht te trekken van Warren Justice, een ouwe rot in 
het vak. Die geeft haar de kans het weerbericht te pre
senteren op een commercieel televisiestation. Sally is in 
de wolken met het voorstel, maar ze wil meer... Woens. 
25 okt., BBC 1 om 23u.55 

^M^ Histories Philippe Van Meerbeeck schetst een 
portret van Lilian Baels, de controversiële tweede vrouw 
van Leopold III. Tijdens WO II trouwde de toenmalige 
koning in het geheim met de dochter van Hendrik 
Baels, de gouverneur van West-Vlaanderen. Lilian heeft 
nooit kunnen rekenen op enige sympathie van het hof. 
Dond. 26 okt.. Canvas om 20u.55 

^-^S/ Jumanji Amerikaanse avonturenfilm van Joe 
Johnston uit 1995. De jonge Alan komt op een bizarre 
manier vast te zitten in een oud spel. Pas zesentwintig 
jaar later wordt hij door twee spelende kinderen uit zijn 
benarde situatie gehaald. Maar nog is de betovehng 
niet verbroken. Adembenemende speciale effecten, 
veel spektakel en sensatie gecombineerd met komedie, 
magie en spanning zorgen voor een waanzinnig avon
tuur. Vrij. 27 okt., TV1 om 21u.40 

Fllesuifen 
Als de verkiezingen van 8 oktober jl. 

ons naast de uitslagen nog iets leerden, 
dan is het wel dat de infrastructuur inza
ke internet in dit land bepaald niet je dat 
is. Die zondag om half drie, ruim voor de 
eerste officiële uitslagen zouden worden 
bekendgemaakt was het al filesurfen. De 
VRT-website was zo populair dat de web
stek crashte. 

De inwoners van dit land weten wat 
filerijden is en hoeden zich ervoor om 
ook in hun vrije tijd nog eens staan aan te 
schuiven: slechts 33% van de gezinnen 
met een PC gebruikt het ding ook nog 
eens om op het net te gaan. In Zweden -
koude winters, lange afstanden waar
schijnlijk - is dat 86%. Het Europees 
gemiddelde is zeer gemiddeld: 51%. De 
surfende medemens is in dit land ook al 
niet zo tuk op het electronisch winkelen: 
ruim 70% is erg terughoudend wanneer 
het erom gaat met het nummer van zijn 
betaalkaart op internet uit te pakken. 
Precies even groot is de groep die in de 

'Familie' heeft tiet niet geringe genoegen zich 'De Langstiopende Soap in Europa' te mogen 
noemen. Binnen enl<eie wel(en is aflevering 2000 aan de beurt. 

PC wel iets ziet als een electronische 
waakhond die op de meubelen let wan
neer de eigenaar uithuizig is. Meer in het 
algemeen vinden ouders dat een compu
ter zoiets is als een video: je moet ernaar 
kunnen kijken, maar wanneer er knop
pen aan te pas komen, mogen de kinde
ren iets terug doen voor hun opvoeding. 

Boeiende televisie vinden we het niet, 

maar in vergelijking met 'de BUS' is 'Big 
Brother' een kijkcijferkanon om 'u' tegen 
te zeggen. De live-uitzendingen van 'de 
BUS' zijn alleszins afgevoerd. Presentatri
ce Inge Moerenhout vond in Het Belmg 
van Umburg (12 oktober jl.) een oorzaak: 
„Ik denk dat de Vlaming nog altijd graag 
seks en bloot op het scherm wil en dat zie 
je in'de BUS'niet." 
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Enige tijd geleden hielden wij bij het 
zappen even halt bij 'Familie' Alleen: dat 
wisten we niet. Verstrooiing zoekende 
dachten we te zijn aanbeland bij een 
praatprogramma waarin we één van de 
hoofdacteurs zowaar als politicus meen
den te herkennen. 
Waarbij ons het spookbeeld van de jong
ste weken weer voor ogen kwam: de 
verkiezingsprogramma's' ze waren zo 
leeg, zo opgeklopt, zo hopeloos op zoek 
naar de laatste kijker 
„Gaat u gerust even door, ik denk dat we 
nieuws aan het maken zijn" zei Siegfried 
Bracke, goed op weg om een populaire 
panelfiguür te worden, tijdens de VRT-
verkiezingsshow tegen Bert Anciaux 
toen die niet kon verbergen dat hij 
teleurgesteld was in de eerste resultaten 
van de verkiezingsuitslagen. 
'Ik denk dat we nieuws aan het maken 
zijn': was het niet zo beangstigend, je 
zou het als hypochet bestempelen. 
Scoren is het doel geworden, informe
ren van ondergeschikte orde. 'Nieuws 
maken' betekent in essentie: de dag 
erop in de gazet komen. En heb je 'groot 
nieuws' gemaakt, dan wordt er ook twee 
dagen later nog over gesproken. Maar 
tegen die tijd is er alweer zoveel meer en 
beter nieuws gemaakt dat die kans erg 
klein is. 

Voor ons de eerste tijd alvast geen 
'informatieve' programma's meer: we 
zijn ze zat. Zoals we ook al die mensen 
zat zijn die dure analyses blijven maken 
over de verkiezingsuitslag. In bepaalde 

links-progressieve middens is het bon 
ton om maar te blijven leuteren over 
extreem-rechts, om reuzegrote span
doeken te laten maken, om advertenties 
te plaatsen in veelgelezen bladen. 
Hoogtepunt van de slechte smaak was 
daarbij niet eens het bericht dat we de 
mooie benen van Paola zouden moeten 
missen als het Vlaams Blok aan de macht 
komt (welke democraat laat nu een 
traan voor het opheffen van de monar
chie?), maar wel een actie van Kunst en 
democratie, met de steun van de Koning 

Maatschappij België. En vanzelfsprekend 
kon dan Tony Vandeputte (VBO) niet 
ontbreken. Waren voorts nog van de 
partij: Geert Van Istendael, professio
neel meninggever (ook weer op de 
Nederlandse televisie) en voltijds onder
tekenaar van acties, Johan Verminnen, 
zanger zonder meer, en Felice, kwestie 
van het pamflet nog enige 'swing' te 
geven. 

Nu stemmen wij géén Vlaams Blok, maar 
de verleiding wordt verdomd groot wan
neer zo'n staal 'goede Belgen' - '14 

Boudewijnstictiting en De Morgen, wereldwijze personen' omschrijft de fol-

Zwarte overwegingen 
De week in beeld, zondag 8 t.e.m. zaterdag 14 oktober 2000 

Volgende Vlamingen - het pamflet was 
vanzelfsprekend unitarlstisch en tweeta
lig - moesten ons ervan weerhouden om 
voor het Blok te stemmen: Mia de Vits, 
voorzitter ABVV, en Luc Cortebeek, voor
zitter ACV. beide vakbonden zijn inder
daad een zegen voor de democratie en 
een typevoorbeeid van een glazen huis. 
Jan Wauters is een gewezen sportcom-
mentator, maar ook de broer van de 
Agalev'er Joos. Karel Van Miert, behalve 
het feit dat deze man over een politieke 
kleur beschikt is hij ook de levensgezel 
van Carla Calle. Over belde echtelieden 
werden bepaald onfnsse verhalen ver
teld ten tijde van Agusta. Etienne 
Davignon is dan wel geen Vlaming, maar 
ook de voorzitter van de Generale 

der ze - je haast verbiedt dat te doen. 
Los daarvan wachten wij vol ongeduld 
op de eerste eindverhandeling die ons 
leert hoeveel middelen er worden vrijge
maakt voor dit soort campagnes die -
tot nader order - een averechts effect 
schijnen te hebben. Het argument 'dat 
het tenminste niet erger wordt' gaat 
hier niet op, dank u. 
Die zwarte overwegingen mogen u ove-
ngens niet verhinderen af te stemmen 
op 'Kopspijkers' iVara, Ned5, zaterdag
avond), 'Chris & Co' (VT4, woensdag
avond) en 'Het Peulengalels' iCanvas, 
vrijdagavond). Er wordt geen zinnige 
analyse gemaakt, maar we zijn wél blij
ven kijken tot het eind! 

Krik 
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Bezinning 
De voorbije verkiezingen liggen met gemengde gevoe
lens achter ons. Enerzijds is er een stijging van tiet aantal 
vu-mandatarissen, anderzijds heeft de VU moeite om in 
de steden het hoofd boven water te houden. Bert 
Anciaux riep terecht op hierover te bezinnen. Wat niet 
hetzelfde is als de partij in vraag stellen. 
Een partij als het Vlaams Blok boekt succes na succes 
omdat ze haar thema's op de politieke agenda weet te 

plaatsen. De SP boekte indertijd met Tobback een groot 
succes toen ze het thema Sociale Zekerheid bespeelde, 
en Agaiev boekte vorig jaar een ongewoon succes dankzij 
de dioxinecrisis. Ook de VU kon indertijd haar grootste 
successen boeken door handig in te spelen op de com
munautaire perikelen en de mensen hiervoor warm te 
maken. 

De les die de vu hieruit moet trekken voor de toekomst is 
overduidelijk. De partij dient uiteraard meer te zijn dan 
een communautaire zweeppartij, maar moet zich wel 

bewust zijn van het feit dat de huidige 'communautaire 
vrede' waarbij de Vlamingen alles moeten slikken wat de 
Walen hen opdringen noch Vlaanderen, noch de VU ten 
goede komt. Het is nu aan de VU om het communautai
re vuur opnieuw aan te wakkeren en de Vlamingen 
bewust te maken van het belang van de Vlaamse zaak. 
Electorale successen zullen dan wel volgen. 

Kristof Agache, 
Brussel 

• WEDERWOORD • 

Ploeawerlc 
rendeert 
Ik neem aan dat de uitspraak van Bert 
Anciaux dat 'daar waar de VU de vernieu
wing met ID21 werd doorgedreven de 
partij succes boekt', een te vroeg oordeel 
was op de avond van 8 oktober jl. De cij
fers bewijzen dat deze beoordeling niet 
helemaal klopt met de werkelijkheid. 
De analyse is eerder: daar waar gewerkt 
werd is de uitslag goed, gewerkt door een 
ploeg. Als dit alles samengaat met ver
nieuwing is het nog beter. 
Wat men onder vernieuwing mag ver
staan is nog een ander probleem. Als ver
nieuwing niet meer is dan een naam of 
een kleur, is van vernieuwing nauwelijks 
sprake. Bovendien is de vraag groot of de 
kiezer niet eerder voor trouw, degelijk
heid en ernst kiest dan voor vernieuwing. 
Kiezers hebben nood aan zekerheid en 
geven bij voorkeur hun stem aan kleur-
vaste kandidaten van wie geweten is 
waarvoor ze staan. 

Als er bezonnen wordt, dan ook graag 
over de ware inhoud van... de vernieu
wing. 

Jan de Laet, 
Antwerpen 

Ciobalisering 
De onlangs in Praag gehouden vergade
ring van de Wereldbank en van het 
Internationaal Muntfonds gaf aanleiding 
tot protestbetogingen van 'progressief 
links' tegen de nadelige gevolgen van de 
globalisering van de economie. Het 
Verbond van het Vlaams Overheids
personeel (WO) betreurt dat de beto
gers blind blijven voor de 'culturele glo
balisering'. 

Zo leidt in België de privatisering van de 
overheidsdiensten, en in het bijzonder, 
deze van de overheidsbedrijven, meer en 
meer tot een 'culturele genocide' op de 
arbeidsplaats. Het Engels dreigt meer en 
meer de globale werktaal te worden van 
bedrijven, waarin niet-Belgische bedrij
ven aandeelhouder worden. 
Het model is Belgacom, waar het al 
Engels is wat de klok slaat. Onder het 
voorwendsel dat de niet-Belgische aan
deelhouders geen van onze nationale 
talen kennen, is het allemaal van 'Chief 
Executive Officer' , 'Human Ressources 
Department', enz. Ook wanneer het 
bedrijf zich tot zijn klanten richt. 
Klaarblijkelijk moeten die dan wel, voor 
het plezier van de buitenlandse aandeel
houders, Engels verstaan. 
Daarbij wordt dan nog over het hoofd 
gezien - hoe 'political incorrect' - dat het 
bedrijf zo de Belgische wetgeving over
treedt. Ach, het is toch maar die taalwet! 
Het WO eist daarom dat de Belgische 

staat, toch ook nog steeds de belangrijk
ste aandeelhouder van Belgacom, aan dit 
incivisme een einde stelt en de wet doet 
toepassen. Het WO stelt dat de inbreng 
van buitenlands kapitaal geen aanleiding 
mag zijn tot deculturalisering, noch van 
de werknemer noch van de verbruiker! 
Het WO eist dat in geval van volledige 
privatisering de Vlaamse Gemeenschap 
nauwlettend toeziet op de naleving van 
de eigen taaldecreetgeving. Er kan niet 
worden geduld dat, nadat we het Frans na 
zoveel strijd als werktaal hebben weten te 
weren, we onder de dominantie van het 
Engels terechtkomen. Het Nederiands 
moét de voertaal blijven op het werk. 
Desnoods moeten de bedrijven die zich 
aan die wettelijke taairegeling niet willen 
onderwerpen (terug) genationaliseerd 
worden, maar dan liefst door de Vlaamse 
Gemeenschap! 

dr. jur. Paul Stoppie, 
Algemeen voorzitter WO 

Le CVP parmi 
les gens... 
Uit de papierberg die n.a.v de gemeente
raadsverkiezingen verspreid werd, kon 
een merkwaardig schrijfsel opgevist wor
den dat door vier kandidaten op de 
Koksijdse CVP-lijst gericht werd aan de 
'chères électrices' en 'chers électeurs' 
van deze badplaats. 

In een eentalig Franse brief beloven oud-
burgemeester Henri Dewulf en zijn 
waterdragers oud-schepen Eüenne Van-
neste, Jan Deramoudt en Catherine 
d'Adesky, als het van hen afhangt, aan de 
francofone immigranten 'une place cen
trale' in de Koksijdes 'endroit oü il fait 
bonvivre'. 

Na enig ontroerend blablabla over 'bon 
acceuil' en 'grande hospitalité' dat het de 
aangespoelde francofonen mogelijk moet 
maken 's'y sentir chez eux', windt la 
bande a Henri zich heftig op, omdat door 
'le comportement insoutenable' van de 
vorige bewindsploeg 'le caractère fla-
mand a été mis en evidence et impose 
partout'. Waarbij evident ook gesneerd 
wordt naar die snode Loones die de 
'Joyeuse Entree' van Philippe en Mathilde 
iets minder 'jouissant' durfde maken. 
Afgezien van het feit dat Dewulf en com
pagnie met hun kwijlerig gesmeer ver
moedelijk - en hopelijk! - voor een gedeel
te verantwoordelijk zijn voor de forse 
achteruitgang van de CVP in Koksijde, 
zou deze domme brief kunnen gecatalo-
geerd worden als pre-electoraal gezwans. 
Ware het niet dat de auteurs terioops een 
gevaarlijk addertje uitzetten in het duin
gras, met hun belofte te zullen ijveren 
voor een 'bilinguisme volontaire dans les 
services communaux'. Wat dat kruiperig 
soort tweetaligheid bv in de horeca en 

de winkels al te weeg heeft gebracht, 
kan ieder kustbezoeker tijdens én buiten 
het seizoen steevast vaststellen. Vaak 
wordt hij er het eerst in het Frans aange
sproken als gold dit een evidente variant 
op de welbekende 'taalhoffelijkheid' in 
Brussel. In niet weinig gevallen zelfs val
len wie in het Nederlands wil bediend 
worden, onheuse reacties en manifest 
misprijzen te beurt. Het weze Dewulf en 
geestesgenoten, de CVP-parmi-les-gens 
en wie dan ook duidelijk: aan het 
Nederiandstalig karakter van de kustge-
meenten kan niet getornd worden 
omdat die bij wet vastligt. Wie niettemin 
meent flexibele achterpoortjes te moe
ten openzetten, bv. door voluntarisme 
bij het overheidspersoneel te propage
ren, holt die wet uit en toont zich een 
slechte Belg. En zoals eenieder weet: 
slechte Belgen dienen te worden afge
straft. 

Wat in het Koksijdse geval immers is 
gebeurd: de CVP verliest er bijna acht 
procent van zijn kiezers, Dewulf is een 
stervende zwaan die nog alleen naar zich
zelf luistert, de rest van de polyglotte 
vier-op<en-rij werd dik gebuisd. En wat 
die kwantiteit van Fransmirmend Kok
sijde betreft: die bestaat, ruim geschat, 

vermoedelijk maar uit een driehondertal 
mensen. Zijnde dus, weer ruim gemeten, 
de povere 2% d'Adesky-getrouwen. 

Jan Ghyseien, 
Veurne 

Vlaams-nationale 
Icaart 
Na de verkiezingen is het nu aan de 
Volksunie om de Vlaams-nationale kaart 
uit te spelen. Een nederlaag? Het was 
geen nederiaag. Het was duidelijk en 
ongecompliceerd Vlaamsbewust. 
De vraag of het Vlaams blok geen demo
cratische partij is zou ik willen beant
woorden met de vraag of België wel een 
democratische staat is. 
België is geen democratie maar een oli
garchie en wel sedert de invoering van de 
Grendelgrondwet door de drie traditio
nele partijen. Het kan niet langer met 
België. 

Welke betekenis zal België trouwens heb
ben in de Verenigde Staten van Europa? 
En voor Brussel (de 19 gemeenten): een 
statuut zoals Washington DC zou de beste 
oplossing zijn. 

A. Jacobs, 
Gent 
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Openingsuren: van maandag tot en met donderdag: 
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Verlofperiode: de maand december 

tot 21.30 uur 
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Het gedicht 'De Gypten' van Guido 
Gezeik komt voor in de bundei 
'Liederen, Eerdichten en Reliqua'. Wij 
gaan uit van een drulcwerk uitgegeven in 
1880 te Leuven bij Karel Fonteyn, boek
drukker - uitgever en te 'Rousseiaere' bij 
JuUen De Meester, boekhandelaar - uitge
ven 

De bundel bevat 57 gedichten die in 
Kortrijk tot stand kwamen na Gezelles 
tweede grote teleurstelling in zijn leven. 
Eerst werd de priester van Brugge naar 
Roeselare overgeplaatst: zijn oversten 
hadden moeite met zijn moderne manier 
van lesgeven. Bovendien vonden ze zijn 
persoonlijke omgang met de leerlingen te 
direct. De tweede ontgoocheling liep 
Gezelle in Brugge op: er kwam te veel 
werk op zijn schouders terecht, hij werd 
ziek. Wanneer hij vernam dat zijn dienst
bode - die nota bene op zijn naam schul
den had gemaakt - over hem roddelde, 
zag hij het niet meer zitten en vertrok 
richting Kortrijk. 

VLAAMS EN RELIGIEUS 

Gezelle erfde van vaderskant 'oorspron
kelijkheid en gezonde levenszin, gevoe
ligheid voor klank en ritme in slagwoor
den en spreuken, voor volkswijsheid in 
pittige vorm'. Van zijn moeder had hij 
'een stille weemoed'. Die eigenschappen 
van zijn beide ouders kwamen in 
Gezelles gedichten naar voor. 
De bundel is een samenraapsel van religi
euze en gelegenheidsgedichten en 
gedichten met een sterk Vlaamse klem
toon. Daarnaast is er ook nog een klein 
aantal gedichten dat niet bij een van 
voorgaande categorieën is onder te bren
gen. 

Van de gedichten met een sterk Vlaamse 
klemtoon zijn er 'Goeden Dag' (blz. 4), 
'Groeninghe' (blz. 37) over de Slag der 
Guldensporen en 'O.-L.-Vrouw Van 
Vlaanderen' (blz. 105) dat ook religieus 
van inslag is. De Vlaamse aard werd door 
Gezelle trouwens als diepreligieus en 
trouw katholiek ervaren. Aansluitend bij 
deze gedichten zijn er de gildenliederen: 
'Het Standaardlied' (blz. 145) en 'Komt 
Kameraden' (blz. 147). De gedichten 'De 
Viervlaghe' (blz.87) en 'Die varende 
vroue' (blz. 126) zijn in gereconstrueerd 
Middelnederlands gesteld en sluiten 
nauw aan bij de romantische 19de eeuw-
se visie op de taal. De reconstructie 
getuigt echter van een heel hoog taalspe-
cialisme m.b.t. het Middelnederlands. Er 
zijn ook drie gedichten met een levens
les: 'De Keerse en de koperen Kandelaar' 
(blz.81), het alom bekende 'Boerke Naas' 
(blz.110) en niet te vergeten... 'Heete 
Pootjes'(blz. 125). 

Verder nog twee gedichten met stof uit 
de Klassieke Oudheid: 'De eerste Ode 

r\ nze reeks over de zigeuners werd geopend met een 
vers uit het gedicht 'De Gypten'van Guido Gezelle. 

Ook Vlaams parlementslid Dirk De Cock las het citaat 
en herinnerde zich dat de Brugse dichter daarmee 

leentjebuur had gespeeld bij een tijdgenoot, de Duitse 
romanticus Emanuel Geiber. 

Dirk en Goedele Decock doen het verhaal 

• UITSMIJTER • 

Horatij' (blz. 57) en 'Heidensch Lied' 
(blz. 120), één gedicht bevat stof uit de 
Germaanse mythologie: 'Torrebrand' 
(blz. 95). Er is één gedicht over het 
beroep van timmerman (blz. 61) en ten
slotte het gedicht over de zigeimers: 'De 
Gypten'(blz. 121). 

Over die 'Gypten' is er in vorige afleve
ringen van het weekblad Wl] heel wat te 
doen geweest. Naar alle waarschijnlijk
heid heeft Guido Gezelle de verhaalstof 
van dat gedicht niet uit eerste hand. We 
geven het gedicht weer zoals Gezelle het 
schreef (zie kader) en pogen een vergelij
king te maken met een gedicht van 
(Franz) Emanuel (von) Geibel (1815 -

taald, maar moet de melodie van 
Schumann goed gekend hebben, vermits 
hij zijn tekst ernaar heeft gericht. Zonder 
al te veel kunst en vliegwerk is het moge
lijk om de partituur van Schumann te 
gebruiken op de tekst van Gezelle. 
Aangezien Schumann ook kerkelijke 
muziek schreef, zal Gezelle waarschijnlijk 
via dat kanaal met het werk van de com
ponist in contact zijn gekomen. 
Het betreft een gedicht dat een ode is aan 
het natuurgetrouwe leven van de zigeu
ners, die nog in hoge mate een binding 
hebben met het woud. In dat woud rond 
het avondvuur krijgt het hele sociale 
leven van de groep vorm: samen eten en 

Gezelle leende 
zigeunergedicht 

1884), een totaal vergeten Pruisisch hof
dichter, die een gedicht schreef, dat we 
gemakshalve 'Zigeunerleben' noemen. 

HOFDICHTER 

In de aantekeningen (blz. 165) bij 'De 
Gypten' verwijst Gezelle naar Schumann. 
Schumatm (1810-1856) heeft inderdaad 
een zangstuk: Op.29. Nr.3 'Zigeuner
leben' , de tekst is van (Franz) Emanuel 
Geibel (° Lübeck 1815 - +1884). Misschien 
vond (kzelle in deze domineezoon, die 
langs moederskant afstamde van een 
hugenotenfamilie, een verwante ziel. 
Geibel was hofpoëet van Beieren (koning 
Maximilian) en nadien van Pruisen (vanaf 
1864 bij koning Wilhelm), de latere keizer 
Wilhelm I van het eengemaakte Duitsland 
(1871). Hoewel hij als student in Berlijn 
enge contacten onderhield met romantici 
als Adalbert von Chamisso enjohann von 
Eichendorf, evolueerde hij tot de dichter 
van de Duitse eenmaking onder 
Pruisische hegemonie. Hoe beroemd 
Geibel in zijn tijd ook was - men noemde 
hem in een adem met Goethe en Schiller-
na zijn dood zonk zijn ster heel vlug! 
Kenmerkend voor Geibel is zijn roman
tiek met een vleugje classicisme. De dich
ter schreef verscheidene gedichten over 
zigeuners, wat veel zegt over het idealise
ren van vrijheid en natuur. Hij was een 
eerder middelmatig dichter. 
Gezelle nam de stof van het gedicht vrij
wel volledig over, zoals de Middeleeuwse 
dichters dat deden, hier is min of meer 
sprake van creatieve imitatio, Gezelle nam 
over, paste aan en bewerkte en presen
teerde het gedicht als een eigen maaksel, 
terwijl hij - in de uitgave die voorligt -
enkel voor de melodie naar Schumann 
refereert. 
Gezelle heeft het gedicht tamelijk vrij ver

drinken, verhalen en sagen vertellen, de 
wijsheid van de stam doorgeven aan de 
volgende generatie. Nadien een reidans 
door de jonge vrouwen, begeleid door 
muziek van gitaar en cimbaal. Daarna door 
moeheid overmand, vallen de zigeuners in 
slaap en dromen van hun thuisland, 's 
Anderendaags zijn ze al vlug in het getouw 
om hun kampement op te breken. 

ENKELE VERSCILLEN 

Het rijmschema verioopt volgens het 
patroon aabb behalve in de eerste strofe 
waar een gekruist rijm voorkomt. In het 
Duitse gedicht betreft het allemaal gepaar
de rijmen. 

Inhoudelijk komen beide gedichten heel 
goed overeen, alleen laat Gezelle elke ver
wijzing naar Spanje achterwege, hij 
gebruikt 't zuiden. In v l6 laat hij de mon
delinge overlevering over aan 'de groot-
heer', terwijl de oorspronkelijke tekst 
gewag maakt van een matriarchale overle
vering: 'die Alte'. Hier gaat Gezelle a.h.w. 
in tegen het wezen van de zigeunersamen
leving zelf, namelijk de verregaande 
matriarchale structuur van de gemeen
schap. Gezelle komt hier duidelijk niet los 
van zijn eigen masculine maatschappijop
vatting, zoals die door de katholieke bele
ving van die tijd ook werd ervaren en inge
vuld. 

In strofe 5, v l7 vertaalt Gezelle 'begin
nen' door 'ontginnen' en in v.19 schept hij 
twee neologismen voor de muziekinstru
menten, respectief witare voor 'Guitarre' 
en muzelzak voor 'Cymbel'. In strofe 6 
gebruikt hij van het rijmpaar 
'verbannt/Land' enkel land, en vult hij aan 
met... strand. Strofe 7, v.26: 'verlóschen 
die schonen Gebilde der Nacht' vertaalt 
hij door: 'of, vluchtend den morgen, lijk 
schimmen, ze ontvliên' wat een toch wel 

andere betekenis heeft. In het laatste vers 
laat Gezelle weer blijken dat hij priester is 
in de toevoeging van God: 'fort zieh'n die 
Gestalten, wer sagt dir wohin?' wordt: 'en 
weg zijn de Gypten: God weet waar ze 
gaan!' 

Maar de dichter heeft nog meer aanpas
singsvermogen. Terwijl Geibler het 
woord zigeuner gebruikt, ziet Gezelle 
het Vlaams: hij houdt het bij... Gypten. 

Goedele en Dirk De Cock 

Met zijn 
gedicht 'De 
Gypten' deed 
Gezelle 
duidelijk aan 
een vorm van 
'creatieve 
imitatio'. 
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De Gypten 
't is donker in 't houtgroen, en 't beukeloof Is dicht... 
Wat hoor ik daar raatlen? Wat vlamt daar nnedeen? 
't Is brand dien ik hoore, 'k zie 't sparhout verlicht, 
'k Zie bonte gedaanten, 'k zie loovers en steen. 

Zij zijn daar, de Gypten, een dolende schaar. 
Met vonkelende oogen, en golvend van haar. 
Zij komen van 't land waar het Nylwater vloeit; 
En 't zuiden heeft brandend hun wezen verbloeid, 

Bij 't helblakend kampvier, in 't dagdoovend groen, 
daar leegren de mannen, verwilderd en koen; 
daar zitten de vrouwen, zij braden het maal, 
en schenken vol wijndrank den ouden bokaal. 

Gezangen en sagen herklingen rondom 
met krachtvolle toonen, als klokkengebrom; 
en toovrende spreuken, voor nood en gevaar, 
leert grootheer zijn kindren herhalen te gaar. 

Zwartkijkende meiden ontginnen den dans 
En flikkren, verwandlend van schaduw en glans. 
Daar ruischt de witare, de muzelzak tiert, 
wijl wilder en wilder de dansronde zwiert 

Nu staken zij moede van 't avondverkeer; 
de beukbomen zuchten, de slaaprust valt neer; 
en zij, zo verwijderd van huis en van land, 
ze aanschouwen al droomend hun zaligend strand. 

Doch nauwlijks ten oosten is 't daglicht te zien, 
of, vluchtend den morgen, lijk schimmen, ze ontvliên; 
hun snoevende peerden doorsporen de baan, 
en weg zijn de Gypten God weet waar ze gaan' 
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