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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD • • 

D e media hebben uitvoerig bericht over de 

interne moeilijkheden die in het voorbije 

weekeinde tot uiting kwamen aangaande verdere 

samenwerking tussen Volksunie en ID21. 

Nergens werd echter melding gemaakt van het 

door de aanwezigen aanvaarde nieuwe communi

catieplan. Het zal de WIJ-kzei interesseren want 

dit plan bevat een belangrijke beslissing over het 

al dan niet voortbestaan van ons weekblad. 

Het nieuwe publicatieplan ziet er als volgt 

uit: 

Het weekblad WIJ en het ledenblad De 

Toekomst eindigen hun bestaan rond de jaarwis

seling, ze worden samengevoegd tot een leden

blad dat driewekelijks bij alle VU-leden in de 

bus valt. Dit blad is ook bestemd is 'voor ieder

een die geïnteresseerd de neus aan het VU-ven-

ster steekt'. 

Naast dit ledenblad wordt de oprichting 

voorzien van een VU-Cahier (werktitel) dat het 

bestaande VNS-Standpunten zal vervangen. Deze 

viermaandelijkse uitgave heeft de bedoeling om 

inhoudelijk sterke bijdragen te publiceren, 

geschreven door interne en externe deskundigen. 

Het blad wil tevens buiten de eigen kring inte

resse voor VU-standpunten opwekken. Ook het 

aanbrengen van nieuwe ideeën staat hoog op de 

agenda. 

Via een snelle E-Nieuwsbrief WA de partij

leiding contact houden met haar politieke kader 

_ (bestuursleden en mandatarissen). Dat zal gebeu

ren door regelmatige nieuwsbrieven, het ligt in 

de bedoeling deze in de toekomst meer en meer 

via elektronische post te bezorgen, voorlopig dus 

nu nog via de traditionele posterijen. 

Uit de voorbije lokale verkiezingen is nog 

maar eens de efficiëntie van de huis-aan-huis ver

spreide afdelingsbladen gebleken. Deze inspan

ningen zullen worden verdergezet en waar kan en 

nodig inhoudelijk en grafisch verbeterd. 

Volgende stap is de uitbreiding van de 

VU-webstek, sinds 1998 'on line' en sinds het 

voorjaar redactioneel versterkt. Dagelijks ontvan

gen zo'n 900 mensen VU-berichten via e-mail. 

Zesde en iaatsteluik zijn de VNOS-uit-

zendingen. De toekomst van TV-uitzendingen 

door politieke verenigingen verzorgd, wordt in 

vraag gesteld en ligt straks ter bespreking in het 

Vlaams parlement voor. 

Dit nieuwe publicatieplan wordt op de 

eerstkomende partijraad ter goedkeuring voorge

legd. 

VU&ID op TV 
Opnieuw meer Vlaanderen! 

Met het jongste communautair akkoord worden er weer stappen 
gezet in de staats(her)vorming. Een goed binnenlands bestuur, een 
eigen Vlaamse fiscaliteit, regionalisenng van Buitenlandse Handel, 
Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking. Het zijn slechts enkele 
krachtlijnen van het Lambermont-akkoord Welke rol speelde VU&ID 
hierin en wat heeft de alliantie verwezenlijkt? VU-voorzitter Geert 
Bourgeois, senator Patrik Vankrunkelsven en de Vlaamse ministers 
Bert Anciaux er\ Johan Sauwens geven tekst en uitleg voor de VNOS-
camera's. 

Dinsdag 51 oktober e. k. • TV1 - 23u.10 - na laatavondjournaal 
Een programma van de Vlaams-Natlonale Omroepstichting (VNOS) 

Wij geloven niet in het toeval dat in één 
en hetzelfde weekeinde drie partijvoorzit
ters meedelen een nieuwe naam voor 
hun partij te zoeken. Daarmee willen wij 
niet gezegd hebben dat vanuit drie 
hoofdkwartieren een gelijktijdig bevel 
werd uitgevaardigd. Nee, het verrassende 
zit hem in de gezamenlijk uitgesproken 
behoefte om het politieke landschap te 
hergroeperen. 

De vraag of dit nodig is werd reeds eerder 
gesteld. Zowel naar structuur als naar 

gramma uit te voeren is niet oneerbaar. 
Anders ligt het wanneer 'macht om de 
macht' verheven wordt tot dé bestaans
reden van een partij. Traditionele partijen 
hebben de jongste jaren niets anders 
gedaan. Om zich te bestendigen dienden 
ze machtmachines te worden, waarrond 
hun satellieten draaien: vak- en zieken-
bonden, culturele organisaties en het zgn. 
sociaal dienstbetoon. Uiteindelijk werden 
ze politieke serviceclubs die niet meer 
concurreren in bezieling maar In dienst-

In eer en geweten 
inhoud is de maatschappij lang niet meer 
deze van enkele decennia terug, boven
dien heeft de staatshervorming dit land 
grondig omgewoeld Uit een recent grote 
waarden-onderzoek blijkt hoe veranderd 
mens en maatschappij zijn. En steeds snel
ler, het vorige onderzoek dateert pas van 
1990. Wat zouden politieke partijen niet 
nodig aan wijziging toe zijn? Vooral wan
neer vastgesteld wordt dat zij hun identi
teit hebben verloren, dat zij losgeraakt zijn 
van hun oorspronkelijke grondslag. Daar 
zijn oorzaken voor. Steeds meer partijen 
schuiven op naar het centrum, steeds 
minder partijen huldigen een uitgespro
ken mening, zij zien in het streven naar 
macht het enige doel van hun bestaan. 
Het veroveren van macht om een pro-

verlening. Om de vier jaar wordt de bur
ger zijn goedkeuring gevraagd om dit ver
toon te continueren 
Steeds duidelijker werd dat hij zich afkeer
de waardoor de zogenaamde kloof met 
de burger ontstond, zijn stem werd een 
proteststem tegen de partijen, een stem 
tegen het regime dus. 
in dit door de grote partijen beheerste 
landschap heeft de Volksunie als kleine 
Ideeënpartij steeds een eigen rol 
gespeeld. Vanuit haar idealen, die natie
vormend en sociaal corrigerend zijn, 
heeft het democratisch Vlaams-nationa-
lisme vooral de hervorming van de unitai
re Belgische staat nagestreefd. Nu de 
federale unie een feit is dreigt ook de 
Volksunie het slachtoffer van identiteits-

verlies te worden. De partij Is daar vaak 
zelf de oorzaak van, te gemakkelijk wordt 
gemeend dat de schaapjes op het 
Vlaamse droge zijn. Dit is een vergissing. 
Wie had b.v. gedacht dat de opvolging 
van burgemeester De Donnéa door Olivier 
Maingain tot zo'n plotse vonk van veront
waardiging zou leiden? Uit de poging 
blijkt dat alerte aanwezigheid nooit mag 
verzwakken. Ook op het sociale vlak Is 
behendigheid nodig. En niet te vergeten 
de dagelijkse zorg voor de ware democra
tie. Van bij haar ontstaan heeft de 
Volksunie grote nadruk op deze waarden 
gelegd en in alle parlementen (en vaak 
alleen!) tegen ondemocratische handelin
gen gestreden. 

De partij heeft deze lijn verder gezet door 
in het vastgeroeste politieke landschap 
een alliantie aan te gaan met 1D21, een 
beweging voor integrale democratie. In 
de hoop aldus haar steentje bij te dragen 
tot de politieke vernieuwing Dit was een 
risicovolle onderneming die niettemin 
door de achterban werd aanvaard. Dat nu 
de dreiging bestaat dat partij en alliantie 
over verdere samenwerking kunnen strui
kelen is een grote verliespost. Het huma
nitaire Vlaams-nationalisme dreigt een 
sneuvelend gedachtegoed te worden. 
Het is fout te denken dat met de verwe
zenlijking van het federalisme een partij 
met natievormende ideeën voorbijge

streefd is. Deelstaten, zelfs met eigen par
lement, vormen slechts het kader waarin 
een gemeenschap zich ten volle kan ont
plooien en de voorwaarde om een eigen 
maatschappijbeeld te verwezenlijken. Dat 
'andere en betere Vlaanderen' nastreven 
behoort tot het wezen van de Volksunie. 
Zijn dit holle woorden? Helemaal niet. Het 
voortbestaan en de bloei van onze 
gemeenschap staat bestendig onder 
druk. Wij verheugen er ons over dat de 
Belgische staat verder verwasemt maar 
wat wacht ons in de Europese context? 
Ook daar spelen behoudsgezlnde partijen 
de eerste viool en moet de ware parle
mentaire democratie nog geïnstalleerd 
worden. Bovendien hebben de reglonalis-
ten in Europa de immense taak de volks
gemeenschappen te laten zijn wie ze zijn, 
eerbied voor hun eigenheid te bekomen 
en hen in waardigheid deelachtig te 
maken aan de Europese Unie. 
l\/1ensen die vandaag de Vlaams-nationale 
democratie overbodig achten moeten 
zich afvragen of Vlaanderen voldoende 
zelfstandig Is, het Vlaamse volk voldoende 
ontvoogd om aan de gevolgen van globa
lisering, multinationalisme en Eurocratie 
te weerstaan. Het is aan die mensen om in 
eer en geweten uit te maken in welke 
politieke formatie zij deze vraag het best 
beantwoord kunnen zien. 

Maurlts van Uedekerke 



De graad van de vernieuwing 
Kardinaal Danneels acht het - i.t.t. het Vaticaan 

- niet uitgesloten is dat paus Johannes Paulus II 

na het einde van het 'Jubeljaar 2000' vrijwillig 

aftreedt In zijn nieuw boek heeft hij het voorts 

over het feit dat „de zorg voor de mens dikwijls 

overslaat in een al te grote angst voor 

vernieuwing, waardoor de kerk de aansluiting 

met de tijd dreigt te missen. Er bestaat (...) te 

veel nostalgie naar de meerderheidskerk van 

vroeger". (Bvl, 19 okt jl.) In het licht o.a. de 

zaak met de homo-priester Borremans, de 

'dissidentie van Rik Devillé, het stilzwijgen over 

een aantalpedofiliedossiers... doet zo'n uitspraak 

de wenkbrauwen fronsen. Misschien toch ook 

maar aansluiting zoeken met de dingen die 

gebeuren in Vlaanderen? 

Cordon 
„Men moet hard zijn voor het Vlaams Blok. Maar het 
cordon sanitaire heeft het uitdijen van het Vlaams Blok 
bevorderd en daarmee het open maatschappelijk debat 
gesmoord. Als men problemen openlijk kan benoemen 
en analyseren, is dat het begin van een oplossing. 
Politieke elities bewijzen lippendiensten aan de multi
culturele samenleving en het échte debat wordt over
gelaten aan het café (...). De politiek moet leiding dur
ven geven, de agenda bepalen en oplossingen aan
brengen. Met het cordon sanitaire gebeurt dat niet 
Vlaanderen betaalt een té hoge prijs voor politieke cor
rectheid." 
Derk-Jan Eppink in De Standaard \/an 20 oktober 2000. 

• DOORDEWEEKS • 

Eén op vijf thuiswonende oude
ren zou binnen het gezin geconfron
teerd worden met vormen van geweld. 
Fysiel<e mishandeling maairt daar een 
l<leine minderheid van uit. 

De val<bonden van de NMBS wil
len ervoor zorgen dat de treinen op 16 
en 17 november a.s. niet te laat komen. 
Ze gaan dan immers staken tegen de 
geplande hervormingen binnen de 
NMBS. Dat een regering greep wil krij
gen op een leger vetbetaalde NMBS-
bonzen die hun onkunde meer dan 
eens hebben bewezen kan je haar 
nochtans niet echt kwalijk nemen ... 

Veramerikanisering gebeurt slui
pend. En met grote commerciële mid
delen. Meest recente fenomeen zijn de 
Halloween-vieringen aan de vooravond 
van Allerheiligen, op termijn om
schreven als 'de dag na Halloween'... 

Eerlang zal dit feest ook een 
goudmijn voor excorcisten blijken: nu 
al worden in Vlaanderen jaarlijks zon 
1.000 uitdrijvingen gedaan. 

En dat in een tijd waarin de 
Franse jeugd er blijkbaar een hoog 
genot in vindt om elkaar net niet dood 
te knijpen ... Haal boven die tol en dat 
springtouw! 

Het burgemeesterschap van 
Antwerpen is een Mucht nog voor het 
is toegekend. Aan het eind van de rit 
heet de man immers Patrick Janssens. 

Big Brother haalt 6,5 miljoen fr 
bij elkaar voor een goed doel. 

Een jonge postbode uit het 
Hageland heeft zelfmoord gepleegd. 
Vermoed wordt dat hij de pesterijen op 
zijn werk niet meer aankon. De Post 
stelt een onderzoek in. 

Het gros van de werkende men
sen heeft geen flauw idee hoeveel pen
sioen ze zullen krijgen. Het gros van de 
werkende mensen overschat de groot
te van dat pensioen wel. Weinig men
sen leggen (voldoende) reserves aan. 

Een ambtenaar van Stad Ant
werpen was waarschijnlijk ook van oor
deel dat de regularisatieprocedure van 
haar noch pluim schijnt te werken. De 
man deelde zelf en naar eigen goed
dunken verblijfsvergunningen uit aan 
illegalen. 
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HET KINT VAN DE PRINS 

Kent u vzw KINT? Deze federale struc
tuur vervult naar verluidt een nuttige rol 
in de ondersteuning van het gewestelijke 
natuurbeleid en de bewustmaking van de 
publieke opinie. De afkorting staat voor 
Koninklijk Instituut voor het duurzame 
beheer van de Natuurlijke rijkdommen 
en de bevordering van schone Technolo
gie. Vlaams volksvertegenwoordiger Jan 
Loones kan deze federale 'ondersteu
ning' slechts matig waarderen. Het 
milieubeleid is immers gewestelijke 
beleidsmaterie. Hij hekelt bovendien de 
dotatie van 7,2 müjoen die minister Vera 
Dua (Agalev) aan deze organisatie geeft. 
Zegt Loones: „Wij vinden dat de Vlaamse 
regering aan prinsen - al zijn het dan 
jonge snaken die in geldnood zitten -
geen dotaties moet geven." Hij vroeg de 
minister hoe zij deze subsidie kadert in 
het Vlaamse milieubeleid. 
Mevrouw Dua, die dit dossier van de vori
ge regering erfde, beklemtoonde dat de 
directeur-generaal van de administratie 
Leefmilieu werd opgenomen in de Raad 
van Bestuur van deze vzw teneinde 'stu
rend te kunnen optreden'. Bovendien 
werd deze dotatie, onder druk van de VU, 
gekoppeld aan een beheersovereen
komst. Jan Loones, die de subsidie een 
uitschuiver blijft vinden, wenst dat deze 
beheersovereenkomst volgend jaar ern
stig wordt geëvalueerd. 

HET HOOGSTE 
PERSONAGE... 

Toen in de Kamer van Volksver
tegenwoordigers geïnterpelleerd werd 
over het rapport aangaande seksisme in 

het leger maakte Ferdy Willems zich boos 
omdat een Vlaams tijdschrift het rapport 
ter beschikking had en de parlementsle
den nog steeds niet. Nochtans ligt het 
verslag reeds enkele maanden 'ergens' te 
liggen maar bereikte het nog steeds de 
parlementsleden niet. Willems vindt de 
feiten zo ernstig dat een discussie in de 
commissie van Landsverdediging zich 
opdringt. Toen de Dendermondse volks
vertegenwoordiger de Kamervoorzitter 
vroeg om daar met de bevoegde minister 
(Flahaut, Landsverdeding) over te praten 
antwoordde Herman De^Croo: ,,De heer 
Flahaut is met opdracht in het buitenland 
met het hoogste personage van het 
land." 

...EN MOTQ' S 

Het ging natuurlijk om Albert die als zoge
zegd opperbevelhebber van het ABL in 
Kosova was om er zijn troepen te schou
wen. Bij het inspecteren van manschap
pen en materieel viel de koninklijke blik 
op een legermoto, een vehikel dat duide
lijk zijn beste tijd heeft gehad, een model 
dat je nog wel eens in rally's ziet opdoe
men. Motorenfreak Albert, beter ge
woon, lachte zich een kriek om het 
gevaarte. Niet zo de soldaat die het 
aftands alaam beroepshalve berijdt en 
nog minder zijn geaffronteerde echtgeno
te op het thuisfront die een paar dagen 
later op de radio vertelde dat haar man 
wel verplicht is om met zo'n ouderwets 
ding te rijden. 

EN NU HET VOETBAL? 

Een paar weken terug maakte Vlaams par
lementslid/os Bex zich boos over het feit 

dat een Nederlandsonkudige lijnrechter 
zich op het terrein van HO Veltem onhof
felijk had gedragen tegenover spelers en 
publiek, de protesterende Bex werd zelfs 
het zwijgen opgelegd. 
Bij KBVBondsvoorzitter Michel 
D'Hooghe werd het probleem aange
kaart, die deelde Bex mee dat hij zijn 
'onverdeelde aandacht aan het probleem 
had geschonken' en vervolgens het 
Provinciaal Scheidsrechterscomité van 
Brabant had gecontacteerd. 
Om dergelijke incidenten in de toekomst 
te vermijden herhaalde Bex nogmaals zijn 
voorstel: het aanpassen van de provincia
le reeksen én de jeugdreeksen aan de hui
dige staatsstructuur door de oprichting 
van een Vlaams-Brabantse en een Waals-
Brabantse reeks en waarbij de ploegen 
van het hoofdstedelijk gewest kunnen 
kiezen tussen Vlaams-Brabant/Brussel of 
Brabant-Wallon/Bruxelles. Tenzij de 
Brusselse clubs een eigen reeks voor
staan. 

Antwoord van dr D'Hooghe: ,,Wat deze 
problematiek betreft voeren we contac
ten met müiister Sauwens." 
Waar en niet waar. Johan Sauwens is ver 
gevorderd met voorbereidingen om de 
Wielerbond te defederaliseren, alhoewel 
men zich daar met man en macht aan de 
takken vasthoudt. Zo betuigde het Hof 
met de onverwachte aanwezigheid van 
het koninklijk paar op het jongste kam
pioenschap van België zijn onverbloem
de steim aan de unitaire wielerbond. 
Maar Sauwens wil er werk van maken. Er 
liggen drie uitnodigingen klaar: een voor 
de basketbond, een voor de paardensport 
én een voor de voetbalbond. 

VERKEERSVEILIGHEID... 

Dat verkeersveiligheid voor de federale 
regering geen prioriteit is bleek uit de 
regeringsverklaring van eerste-minister 
Verhofstadt. De premier herinnerde aan 
het bestaan van het Federaal Verkeers-
veiligheidsplan en kondigde de oprich
ting van een Federale Raad voor de 
Verkeersveiligheid aan. Deze voorstellen 
nemen niet weg dat vaagheid troef is in 
het door de minister van Mobiliteit en 
Vervoer, Isabelle Durant, voorgestelde 
verkeersveiligheidsplan. Het plan bevat 
geen concreet streefdoel wat de terug
dringing van het aantal verkeersslacht
offers betreft. (Tijdens het jongste week
einde nog maar eens 12 slachtoffers!) Dit 
is een gebrek aan durf, er wordt zelfs met 
geen woord gerept over de middelen die 
zullen vrijgemaakt worden. Ook de pre
mier zweeg hierover in zijn beleidsver
klaring. 

Over het plan zal een grote overiegronde 
georganiseerd worden met zoveel moge
lijk betrokkenen. 

26 oktober 2000 



waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Amper had ik 
de laatste folders met ACW-kandidaten bij het oud papier gegooid 
of daar vraagt mij een klerksken uit de partij van de Vrome Verjans 
om lid te worden van zijn organisatie. Nu houd ik wel van een 
standje meer of minder - ons Ludwina heeft al koppijn wanneer ik 
het erover heb - maar niet van de heilige drievuldigheid in het 
oranje. Goed ook dat de CVP ontdekt heeft dat ze Vlaams kan 
zijn. Jammer wel dat daarvan niks te merken was in de provincia
le folder van Vlaams-Brabant... 

Neen, amper was de slag verteerd of daar kwam ook de Rooie 
Rutten aan mijn bel hangen. Ook zijn voorstel was allesbehalve 
christelijk. Of ik, de ultieme integratie van de Vlaams-nationale 
vernieuwer, niet geïnteresseerd was om bij hem een gat in de 
haag te komen knippen. Ik hoefde het niet voor niets te doen: als 
ik wilde kon ik altijd nog burgemeester worden. Nadat hij éérst 
zijn burgemeesterspensioen had gehaald, De Liedekerken! 
Begrijpe wie kan! De Rooie Rutten verzekerde mij wel dat ik dan 
de Internationale moest leren, want die zullen ze altijd blijven zin
gen, socialistische SP of niet... 
En dan lees ik ook nog in de enige standaardkrant van het land dat 
zelfs bij uw vrijgevochten uniekelingen en interessantmakende 

denkdoeners de idee bestaat om een nieuwe naam te geven. Alsof 
gij aan die drie namen nog niet genoeg zoudt hebben! Neen, De 
Liedekerken, één naam op drie wijzen is meer dan genoeg! 
Uw nieuwsgierige. 

De Gele Geeraerts 

P.S.: Voor wie een idee wil hebben over een journalistieke kloof, 
moet zeker het stuk van Filip Rogiers (Knack, 18 oktober jl.) over 
'de zeikerds' eens lezen ... 

• DOORDEWEEKS • 

In de Kamer van Volksvertegenwoor
digers vroeg Frieda Brepoels zich af welk 
doel dit overieg kan hebben? Het is nu 
eindelijk tijd voor concrete maatregelen 
en een efficiënt verkeersveiligheidsbe-
leid. 
De vrees bestaat dat een doortastend ver
keersbeleid op federaal niveau blijkbaar 
niet meer mogelijk is. Het verzet van de 
Franstalige liberalen en socialisten tegen 
het repressieve luik van het plan-Durant 
zou wel eens de echte reden kunnen zijn 
van dit flauwe afkooksel. 

...GEEN PRIORITEIT? 

Los van deze veronderstelling is het ont
hutsend te moeten vaststellen dat de 
regering nauwelijks geld veil heeft voor 
maatregelen die het aantal verkeers
slachtoffers op korte termijn kunnen 
terugdringen. Dit bleek uit een antwoord 
van minister Durant op een vraag van 
Frieda Brepoels. Men weet dat het 
Limburgse Kameriid regelmatig interpel-
leert over de achteruitkijkspiegel voor 
vrachtwagens. In 1999 kwamen 13 men
sen om het leven omdat ze bij een kruis
punt gegrepen werden door een rechts-
afslaande vrachtwagen. 
Deze ongevallen zouden kunnen verme
den worden door de installatie van de 
Dobli-spiegel die de blinde hoek voor de 
chauffeur wegneemt. In Nederland 
werkte de overheid een subsidieregeling 
uit voor de installatie van deze spiegel en 
dit met positieve gevolgen. 
Minister Durant gaf aan haar administra
tie de opdracht een project op te zetten 
met het Nederiands voorbeeld als inspi
ratiebron. Maar eerst wil ze overieg met 
de transportsector om een financiële bij
drage vanuit die hoek te bekomen. De 
transporteurs, en ook de constructeurs, 
willen echter zekerheid over een tussen
komst van de overheid. 
Nochtans zouden, aldus de sector, enke
le tientallen miljoenen volstaan om het 
aantal dode- hoek-slachtoffers op de weg 
drastisch te verminderen. Dus waar 
wacht Durant nog op? 

UITGEZONGEN 

150 jaar heeft het standgehouden, maar 
na 15 november (Koningsdag) zal het 
niet meer gezongen worden: het klassie
ke Te Deum. Het is het federale kabinet 
van Binnenlandse Zaken dat de afschaf 
meedeelt, wat niet wil zeggen dat daar
mee alle lofzangen op koning en konin
gin uit de ether verdwenen zullen zijn. 
Het kabinet werkt aan 'iets' waarbij ook 
andere religies en ook niet-gelovigen zul
len betrokken worden zodat het de 
koninklijke familie niet aan gezongen lof
tuitingen zal ontbreken. 

En wat denkt kardinaal Dmeds, de grote 
voorzanger, ervan? Deze verklaart in het 
pas verschenen boek 'Vrijuit' ,,dat hij 
geen traan zal laten als het Te Deum 
wordt afgeschaft." Ook gewezen eerste 
minister Jean-Luc Dehaene vindt de 
afschaf geen staatszaak waard. 
Het Te Deum nieuwe stijl zal voor het 
eerst te horen zijn op 22 juli 2001. 
Het is maar dat u het weet en tijdig inoe
fent. Naar een zilver

fonds voor de 

paus? 

I n de Kamer van Volksvertegenwoordigers raakte 
prennier Verhofstadt niet zonder kleerscheuren 

uit het bij wijlen woelige debat over de begroting 2001. 

Realiteitszin 
en ambitie 

Van meet af aan bleek het federale regeer
akkoord geen welomlijnde doelstellingen op 
lange termijn te bevatten. De paarsgroene 
partijen gingen tijdens de regeringsonder
handelingen al te nadrukkelijk hete politieke 
hangijzers uit de weg. In het zog van een 
nieuwe onderhandelingscultuur dacht pre
mier Verhofstadt leder politiek probleem 
apart te kunnen behandelen. Die onderhan
delingsprocedure had uiteraard vandoen 
met de ambitie de christen-democraten zo 
snel mogelijk naar de oppositlebanken te 
verbannen. Dat is allerminst een afdoende 
voorwaarde voor een behoorlijk beleid. Meer 
nog, premier Verhofstadt Is er niet in 
geslaagd zijn voornemens in de praktijk om 
te zetten. Met de begrotingsopmaak voor 
het jaar 2001 kreeg hij een pak problemen 
en gedane beloften op zijn bord. Die hoor
den opeens wel tegelijk te worden aange
pakt Pas verleden week werd in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers het feitelijk 
invesütuurdebat ingeleid. Pas nu weten we 
wat paarsgroen de komende legislatuur van 
plan IS. Rekening houdend met de parle
mentsverkiezingen in het jaar 2005 rest er 
de federale regering nog twee jaar om het 
werk af te maken. Daar hechten de federale 
regeringspartijen zelf geen geloof aan 
Vandaar dat ze nu reeds hebben afgespro
ken om minstens twee legislaturen de han
den In elkaar te slaan. Tijdens de 

Egmontonderhandellngen van 1977 sloten 
de meerderheidspartijen ook een langdurig 
verstandshuwelijk Het kwam hen duur te 
staan .. 
Hoe dan ook, paarsgroen blijft de nadruk op 
de actieve welvaarstaat leggen, Daartoe 
horen het vaak verguisde jongerenbanen
plan van minister van Arbeid en 
Tewerkstelling Laurette Onkelinx (PS), de 
loonlastenverlaging voor de bedrijven en de 
belastingsverlagingen voor de loontrekken-
den. Die laatste maatregel ligt verspreid over 
meer dan één legislatuur Het doet de vak
bonden steigeren. Zij klagen - niet geheel 
onterecht - het tekort aan koopkracht aan. 
De economische groei, aldus de vakbonden, 
vertaalt zich niet in een stijging van de 
koopkracht Daarom willen ze een aanpas
sing van de loonnorm. De regenng en de 
werkgevers willen die norm op het peil van 
de belangrijkste handelspartners houden 
De meningsverschillen leggen een tijdbom 
onder het sociaal overleg. Dat is wat premier 
Verhofstadt absoluut wou vermijden en 
daahn is hij mislukt. De meerdere aangekon
digde stakingen bevestigen de toenemende 
sociale spanningen. Ovengens voelen de 
sociale partners zich door de federale rege
ring uitgesloten 

En wat met het Immigratie-, asiel- en natu-
ralisatlebeleid? in de Kamer van Volksverte
genwoordigers kon premier Verhofstadt niet 

anders dan toegeven dat dit beleid 'mislukt' 
Is. Terug naar af dus, terwijl de premier met 
geen woord repte over de bestrijding van 
extreemrechts Hoe kan-het samenleven 
tussen inwykelingen en autochtonen bevor
derd worden' ,,De samenleving heeft haar 
optimisme teruggewonnen en mensen 
beginnen opnieuw in zichzelf te vertrou
wen", zo deelde Verhofstadt mee De cijfers 
van 8 oktober jl bewijzen dat dit geenszins 
voor de gehele samenleving, noch voor alle 
mensen geldt 

Zijn de communautaire problemen van de 
baan' Niet meteen, in de 'Brusselse Costa' 
moet nog een vergelijk gevonden worden 
over de gewaarborgde vertegenwoordiging 
van de Vlamingen in de hoofdstedelijke 
raad. in de hoofdstad drinken Franstalige 
socialisten en liberalen eikaars bloed. Boven
dien kampt een gehavende PRL met interne 
afrekeningen. En FDFvoorzltter Olivier 
Maingain is omwille van de defederalisering 
van de gemeente- en provinciewet aan het 
dreigen gegaan. Dit alles zal uiteraard op de 
Brusselse communautaire onderhandelin
gen wegen. Bovendien hebben de federale 
meerderheidspartijen en VU&lD de stemmen 
van de FDFvolksvertegenwoordigers nodig 
om voor bepaalde communautaire onderde
len een tweederde meerderheid te halen. 
Voor 1 januah 2002 wil Vlaams minister-pre
sident Dewael een ontwerp van bijzondere 
wet gestemd krijgen Nog dit jaar, aldus 
Dewael, moet de regionalisering van 
Landbouw en Buitenlandse Handel een feit 
zijn. ,,Binnen deze legislatuur moeten nog 
verdere initiatieven tot regionalisenng geno
men worden " 

Het deed VU&ID-fractieieider Paul Van 
Crembergen vrezen „in een fasenpolitiek 
terechtgekomen te zijn, zoals dat ook in het 
verleden het geval was. ik wens de 
Vlamingen realiteitszin en ambitie toe." 
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"r\ e Kamerfractie van VU&ID was sterk aanwezig tij
dens de debatten naar aanleiding van de beleids

verklaring van de regering-Verhofstadt van vorige dins
dag. Een weergave van enkele tussenkomsten. 

Fractievoorzit
ter Frieda Bre-
poeis zette de 

reei(s vu&iD-
tusseni(om-

sten In. 
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Fractievoorzitter Frieda Brepoels begon 
met de verdediging van het bereikte com
munautaire aidioord en benadruirte de rol 
van VU&ID bij de totstandkoming ervan. 
Ze betreurde echter dat er in het belas
tingplan niets gezegd wordt over een 
betere inning en ziet weinig groene 
accenten in het plan. De maatregelen in 
de gezondheidszorg leiden volgens het 
Limburgse kamerlid tot een steeds grote
re versnippering zonder dat de doelma
tigheid van de gezondheidszorg en de 
ziekteverzekering daadwerkelijk verbe
tert. Voorts kon zij weinig vertrouwen 
hebben in de plannen van minister Isa-
belle Durant om de middelen voor het 
spoor afhankelijk te maken van een 
modernisering van het management van 
de NMBS, Brepoels laakte ook het feit dat 
de regering niets investeert in een verho
ging van de verkeersveiligheid. De rege
ring heeft ook nog geen vooruitgang 
geboekt wat administratieve vereenvou
diging en verbetering van het overheids
apparaat betreft. 

BETER ZIEKE SINT DAN GEEN 

Fons Borginon ging dieper in op het 
belastingshervormingsplan, de belang
rijkste pijler in de beleidsverklaring. 
„Niks dit jaar en volgend jaar mogen we 
opnieuw een verlanglijstje indienen in de 
hoop dat het tegen dan geregeld is." Dat 
is volgens Borginon de essentie van de fis
cale plannen van premier Verhofstadt. 
De tariefwijzigingen zijn nodig maar fun
damenteel wordt er niets aan ons fiscaal 
stelsel gewijzigd. De timing van de belas
tinghervorming is allerminst duidelijk. In 
de loop van deze legislatuur zou de fisca
le hervorming moeten oplopen tot 35 
miljard frank. Er is dus een planning voor 
de financiering, namelijk de pure lasten
verlaging en het wegwerken van fiscale 
discriminatie voor gehuwden; maar hoe 
zal dit geconcretiseerd worden in de fis
cale wetgeving? Zal de regering een fisca
le wetgeving opmaken die elk jaar gewij
zigd wordt? Borginon staat achter het 
plan van het terugstortbaar belastingskre
diet maar betwijfelt of deze maatregel 
geschikt is iets te verhelpen aan het pro
bleem van de zogenaamde werkloos
heidsvallen. In de categorie van de lagere 
inkomens zal deze maatregel geen 

invloed hebben op de beslissing al dan 
niet werk te aanvaarden. De eventuele 
terugstorting volgt immers pas jaren na 

zijn eigen uitspraak dat het draagvlak 
voor Ontwikkelingssamenwerking in 
Wallonië minder sterk is dan in Vlaande
ren. Zo neemt Vlaanderen in de bijdra
gen aan Ontwikkelingssamenwerking, 
voor wat de bijdragen van gemeenten en 
provincies betreft, 95,2% voor zijn reke
ning. Vlaanderen beleeft vrede en ont
wikkelingssamenwerking anders dan het 
Franstaüge landsgedeelte. Ook de SP, 
onder leiding van Dtk Van der Maelen, 
nam een nogal tweeslachtige houding 
aan tegenover de defederalisering. Van 
der Maelen argumenteerde dit met de 

Minder Union 
maaict 

een betere state 
deze beslissing. VU&ID steunt de 
afschaffing van de hoogste twee schijven 
maar wil ook een verschuiving zien bin
nen de categorie van de sterke belastings
betalers. Voor Borginon wordt de ten
dens tot individuaüsering in de fiscaliteit 
best aangevuld met een correctie ten 
voordele van de gezinssituatie door mid
del van heffingskortingen. Borginon ein
digde zijn tussenkomt met een waarschu
wing aan het adres van de heren Verhof-
stadt en Reynders: „Beter een zieke Sin
terklaas dan geen. Ik hoop voor u dat hij 
zich niet definitief heeft teruggetrokken 
in het rusthuis of u kunt zelf op de daken 
klimmen, en het is bijzonder glad daarbo
ven." 

NIET OVER WAPENS 

Tijdens de bespreking van de beleidsver
klaring was er heel wat te doen rond de 
overheveling van Ontwikkelingssamen
werking naar de gewesten en gemeen
schappen. Voor de groenen, die aanwe
zig waren bij de onderhandelingen, moet 
dit luik herbekeken worden. Kamerlid 
Ferdy WiUems verdedigde de overheve
ling en nam de hypocriete houding van 
Agalev op de korrel. ,,Bent u bang om 
Vlaams te zijn?", vroeg hij de groene par
lementsleden. Staatssecretaris EddyBout-
mans (Agalev) acht de overheveling over
bodig gezien de nieuwe administratieve 
structuur binnen Ontwikkelingssamen
werking. ,,De Belgische administratie 
was een ramp, maar als men dan toch 
hervormt, doe dit dan meteen ten gronde 
door rekening te houden met de Vlaamse 
en de Waalse werkelijkheid", repliceerde 
Willems. Hij dreef Boutmans verder in 
het nauw door hem te herinneren aan 

stelling dat Vlaanderen en Wallonië wel 
eens hulp zouden kunnen verlenen aan 
verschillende vechtende partijen. Ferdy 
Willems counterde deze stelling als volgt: 
„En waarom niet? Omdat Ontwikkelings
samenwerking niet over wapens gaat, 
maar over humanitaire hulp!" Ferdy Wil
lems richtte zich tenslotte tot Verhof-
stadt: „Politieke akkoorden vormen één 
geheel en moeten integraal worden uit
gevoerd. De VU verklaart in dit huis en in 
andere assemblees dat geen splitsing van 
Ontwikkelingssamenwerking voor haar 
het einde van het communautair akkoord 
in zijn geheel betekent." 

TRANSFERS 

Danny Pieters nam het sociaal hoofdstuk 
van de beleidsverklaring onder de loep. 
De regering wil o.m. maatregelen nemen 
om te vermijden dat ouderen met een 
aanvulling op him uitkering in de werk
loosheidsuitkering gevangen geraken 
Pieters wees er op dat de regering hier 
weinig doortastend optreedt, op enkele 
beperkte maatregelen na. ,,De vraag is 
niet zozeer wat de pensioengerechtigde 
leeftijd moet zijn, maar wel hoe we men
sen tot hun pensioengerechtigde leeftijd 
aan het werk kunnen houden. Ik lees 
daar heel weinig over in de regerings
voorstellen", stelde hij. Ook over het Zil
verfonds vindt hij weinig terug. Het is vol
gens Pieters nog steeds niet duidelijk wat 
dit fonds precies zal inhouden. Iedereen 
spreekt erover en bejubelt het maar nie
mand weet wat dit Zilverfonds precies is 
Minister Frank Vandenbroucke (SP) kon
digde aan dat er snel duidelijkheid zal 
komen. Verder verklaarde Pieters onte
vreden te zijn over de regeringsvoorstel

len voor een beter sociaal zelfstandigen
statuut. Hij verwacht ook niet veel van de 
conclusies van de werkgroep onder lei
ding van Bea CantiUon (CVP). Daarom 
heeft Pieters zelf concrete voorstellen 
ingediend. In afwachting van de over
dracht van bevoegdlieden inzake gezond
heidszorg en kinderbijslagen moet men 
volgens Danny Pieters waakzaam zijn dat 
de federale overheid geen bevoegdheids
overschrijding pleegt. Hij stelt voor een 
onafhankelijke, misschien buitenlandse 
studiegroep te belasten met de studie van 
de evolutie van de transfers. Het huidige 
rapport-Jadot levert immers niets meer 
op. Minister Vandenbroucke verwacht 
veel van de gegevensbanken die toelaten 
de verschillen in medische praktijken te 
registreren en te meten. Tenslotte drong 
Pieters nogmaals aan op duidelijkheid 
inzake de fondsen voor bestaanszeker
heid. 

VERWILGHEN VERGETEN? 

Karel Van Hoorebeke uitte zijn bezorgd
heid over het gebrek aan aandacht voor 
Justitie. Het veiligheidsplan is er maar 
moet nog uitgevoerd worden. Maar waar 
liggen de prioriteiten? Wanneer zal het 
federale parket in werking treden? Wat 
met de wetsevaluatie? Waar bUjft de her
vorming van de gerechtelijke procedure? 
Van Hoorebeke formuleerde de federale 
regering volgende suggestie: „Ik ben van 
oordeel dat u best zo snel mogelijk met 
een beleidsverklaring komt om aan te 
tonen wat er de komende jaren met Justi
tie zal gebeuren, want de regeringsver
klaring en de uitieg in het parlement zijn 
onvoldoende om de bevolking duidelijk 
te maken dat een goede werking van de 
Justitie voor regering en parlement nog 
altijd een prioriteit is." 
Ook de op stapel staande politiehervor-
ming baart Van Hoorebeke grote zorgen. 
Minister Duquesne bevestigde dat de her
vorming op 1 januari 2001 ingaat. Maar 
voor nieuwjaar dienen nog 360 uitvoe
ringsbesluiten genomen te worden. Van 
Hoorebeke zette de minister tot grote 
spoed aan. Hij vreest daarenboven dat er 
toch een tussenniveau tussen de lokale 
en federale politie zal ontstaan. Dat druist 
volgens Van Hoorebeke in tegen de geest 
van het Octopusakkoord. Wat het asielbe
leid betreft was hij erg hard voor de 
minister van Binnenlandse Zaken: „Het 
spijt me dit te moeten zeggen, maar u 
bent een machteloos minister en u staat 
te ver van deze problematiek af" 
De minister ligt overhoop met alle dien
sten die met vreemdelingenbeleid te 
maken hebben waardoor heel het regula-
risatieproces in het gedrang dreigt te 
komen. 

(wvdb) 
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'T eer zelden spreken gemeenteraadsleden zich uit 
over de verhouding tussen raad en bestuurscol

lege. En toch Is het geen geheim dat het tussen belde 
'machten'niet goed botert, de verhouding dreigt zelfs 

nóg zuurder te worden. Een doorgewinterd gemeente
raadslid klaagt aan dat gemeenteraden zielloze stem-

machlnes zlj'n geworden en van de democratie 
een lachertje maken. 

Democratie 
in steden 

en gemeenten 
wordt lachertje 

Voor de samenvoeging van de gemeen
ten konden de kiezers zelf hun gemeen
teraad samenstellen door te panacheren, 
stemmen voor kandidaten op verschil
lende lijsten. Door het elektronisch stem
men is dit terug perfect doenbaar, alleen 
mag het niet (meer), waardoor naar mijn 
mening de democratie aan zin verliest. 

UITVOERENDE MACHT 

Door getuigen te plaatsen in de telbu-
reau's konden de besturen van de poli
tieke partijen ongeveer weten in welke 
deelgemeenten en wijken ze minder 
goed scoorden en hun werking daar al of 
niet op afstemmen. Met het elektronisch 
stemmen krijgen we een globale uitslag 
zonder meer; de verfijning van de infor
matie is zoek. 
De evenredige samenstelling van het col
lege van burgemeester en schepenen, 
wat de VU voorstaat, is nog altijd niet 
ingevoerd, zodat er ondemocratische 
meerderheden ontstaan. Een partij die 
duidelijk gewonnen heeft, kan door par
tijpolitieke spelletjes in de minderheid 
geraken en partijen die duidelijk verlo
ren hebben, kunnen in de meerderheid 
terechtkomen. Hoe kunnen de wetge
vers dit nog langer tegenover de bevol
king verdedigen? 
De uitvoerende macht, normaal onderge
schikt aan de wetgevende macht, krijgt 
meer en meer de bovenhand. 
De wetgevende macht, in dit geval de 
gemeenteraad, wordt nog slechts als een 
stemmachine gebruikt om te bekrachti
gen wat het college van burgemeester en 
schepenen heeft beslist. 
Meer en meer bevoegdheden zijn in de 
loop van de jaren van de wetgevende 
macht naar de uitvoerende macht over
geheveld: aangaan van leningen, aanstel
len van personeel in tijdelijk verband 
(zelfs voor bepaalde duur), overheidsop
drachten in de gewone dienst, goedkeu
ring OCMW-begroting... 

CELDPOLITICI 

Biimenkort wordt het meer dan flagrant. 
De leden van het college worden over
matig betaald terwijl er geen prestatie 
tegenover staat, laat staan kwaliteit van 
prestatie. Deze felle verhoging van de 

wedden van burgemeester en schepenen 
heeft tot gevolg dat er 'geldpolitici' 
geschapen worden, die alleen voor het 
geld aan politiek doen. Geen bezielde 
mensen met ideeën meer of mensen die 
zich geroepen voelen hun gemeen
schapszin om te zetten in een politiek 
mandaat, ongeacht de vergoeding. 
In het beste geval zetten de schepenen 
en burgemeesters zich voltijds of deel
tijds in voor hun gemeente of stad. Soms 
zullen ze nog medewerkers toegewezen 
krijgen. 
Tegenover deze luxe staan de gemeente
raadsleden, die met moeite op het 
gemeentehuis mogen komen buiten de 

kantooruren, met een schamele vergoe
ding, zonder medewerkers en met haast 
onmogelijke opgaven. 
Indien zo 'n gemeenteraadslid zich ter
dege inzet, zal hij of zij zelf voor de 
bekendmaking van zijn tussenkomsent 
en bevindingen moeten zorgen want het 
bestuur doet het niet en de pers is in ern
stige zaken niet geïnteresseerd. 

Mijn besluit is vlug gemaakt: de wetge
vende macht (de gemeenteraad) is een 

uithangbord voor de democratie, maar 
haar macht is uitgehold. De uitvoerende 
macht heeft langs de wetgevende macht 
om zichzelf rijkelijk bedeeld en de krui
mels zijn voor het hoogste orgaan. 
Er is dringend werk aan de winkel in de 
pariementen om deze evolutie te keren. 

Etienne Keymolen 
(De auteur is gemeenteraadslid in Asse) 

Gemeente
raden zijn 
verworden tot 
stemmachines 
om reeds 
genomen 
beslissingen te 
bekrachtigen. 

De vuist van moeder i\/laritxu 
Geruime tijd vóór de Europese Top in iviiar-
ritze (Biarritz) l<ondigde de Basi<ische Revoiu-
tionair-Nationaiistisclie Partij, Eusl<al Herri-
tarroi<, (Herri Batasuna) aan naar de mondai
ne badpiaats in tiet noorden te trei<i<en om 
de aandaclit te vestigen op de Basl<isclie eis 
voor zeifbestuur. 
De burgemeester van Bayonne veri<iaarde 
meteen geen manifestaties van 'buitenlan
ders' te Icunnen duiden. Buitenlanders? Bas-
ken uit het zuiden die in het noorden voor 
hun rechten wilden opkomen? Er werd zelfs 
even overwogen de 'grens' tijdelijk te slui
ten! Hoewel er op de Top over de rechten 
van de Europese staatsburgers en over een 
'Europa zonder grenzen' gesproken zou 
worden, werden de journalisten van een 
aantal Baskische persorganen niet geaccre
diteerd. Dit alles IS in tegenstelling tot artikel 
11 waarin het gaat over 'vrijheid van opinie' 
Evenmin werd het protest van de PNV 
gehoord. Deze partij eist zelfbestuur voor 
„het oudste Volk van Europa, van wie taal 
de enige levende getuige is van het prehis
torische Europa." 

„Wij zijn allen Cath^ freeman" alludeerde de 
woordvoerder van de Batasunos op de atle
te die de Abohginals in Sidney zo schitte
rend vertegenwoordigde. 

BELTZA 
In Bayonne kwam het uiteindelijk tot een kat 

Maritxu, de moeder van Inaki Asteasuinzarra heft de 
vuist tijdens de herdenidng van haar vermoorde 

zoon. 

en muis spelletje met de Franse CRS. De 
strijdkrachten werden bekogeld met de 
gekende attributen. De organisatie gebeur
de vanuit de smalle straatjes van Petit Bay
onne waar Baskische vluchtelingen reeds 

vanaf de zestiger jaren een veilige (?) haven 
vinden. Toch was 'Baiona Txipia' ook getuige 
van de meest bloedige aanslagen van CAL, 
waarbij door de Spaanse regerlng-Conza/ez 
Ingehuurde terroristen Baskische vluchtelin
gen onder vuur werden genomen. 
Zo vielen op 25 september 1985 Spaanse 
huurlingen, gewapend met mitrailleurs, in 
het kleine hotel Monbar in Petit Bayonne 
binnen. Vier Baskische vluchtelingen verlo
ren hierbij het leven Onder hen liïakl Aste
asuinzarra, bijgenaamd 'Beltza'. Bij een her
denkingsplechtigheid ter ere van haar zoon 
dacht Maritxu, de moeder van Beltza, onge
twijfeld aan de woorden van Dolores Ibarur-
ri, de 'Passionaria' (eveneenseen Baskische): 
,,Liever de weduwe van een held, dan de 
vrouw van een lafaard'" 
De foto van moeder Maritxu verscheen in 
het boek 'Euskadi Guduan' (1987). De Fran
se uitgave 'Euskadi en guerre' werd onmid
dellijk daarop verboden, een verbod dat pas 
in 1997 werd opgeheven' 
Het pleintje tegenover de bar veranderde 
dit jaar van naam: 'Euskal Preso Politikoen 
Plaza'. De foto van moeder Maritxu begon 
een eigen leven te leiden en werd later tot 
populaire verkiezingsaffiche omgebouwd 
Het proces van deze aanslag zal eerlang 
plaatsvinden, méér dan 25 jaar na de fei
ten... 

Jan Maas 

5 
26 oktober 2000 



De regionale vu-krant 

Verkiezingsnieuws 
uit Kleln-Brabant 

Hoe verscheiden VU&ID aan de gemeenteraadsverkiezin
gen deelnam mag blijken uit deze verslaggeving uit dne 
gemeenten van de regio Klein-Brabant 

BORNEM 
De alliantielijst VLD-VU&ID haalde 10,4% van de stemmen 
achter zich en behaalde meteen 2 zetels, 1 VLD-kandidaat 
en 1 VU&lD-er, zijnde Koen Segers, zoon van oude getrou
we Hugo Segers, die zelf als lijstduwer fungeerde Voor 
zowel VLD als VU was het inmiddels 12 jaar geleden dat zy 
een vertegenwoordiger in de Bornemse gemeenteraad 
hebben De gunstige uitslag zal bijna zeker uitzicht bieden 
op een zitje in het OCMW (gedeeld mandaat) 
De CVP met volksvertegenwoordiger J Van Eetvelt als 
lijstaanvoerder zakte 11,5% en verloor 4 zetels 

SIPfT-AMANDS 
De lijst LOS - een kartel van VU-raadsleden met onafhan
kelijke kandidaten - haalde 24,2 % van de stemmen en 
sleepte 5 zetels in de wacht Dit niettegenstaande het feit 
dat er zich twee lijsten meer aandienden ten opzichte van 
1994 (VU behaalde toen 25%) Daarmee had de partij 
toen 4 verkozenen in de raad, waarvan één zich met meer 
kandidaat heeft gesteld Dne uittredende herkozen VU-
kandidaten en 2 dynamische en populaire onafhankelijken 
zullen zich met onbetuigd laten in de nieuwe gemeente
raad De alleen regerende CVP verloor hier liefst circa 18% 
en behoudt een erg krappe meerderheid van 10 zetels 
tegen 9 voor de oppositie 

Te vermelden lijsttrekker Frans De Leeuw (VU) haalde een 
schitterende score zo'n 500 voorkeurstemmen 

PUURS 
Een onvolledige VU&lD-lijst (12 kandidaten, meestal jon
geren) bood zich na vele jaren opnieuw aan voor de kie
zer, en dit onder impuls van Inge Faes Het is hen jammer 
genoeg met gelukt een zetel in de wacht te slepen 
alhoewel lijsttrekker Inge 152 voorkeurstemmen haalde 
Onder het motto 'Wij geven met af' willen de kandidaten 
rustig voort werken Goede moed en veel volharding 

Jan Van Berm 
BEMOEI U ERMEE 

6 

Bex en de boeren 
Boer&Tuinder, het weekblad van de 
Boerenbond, brengt deze week verslag 
uit van acties van haar leden. 
Landbouwers gingen op bezoek bij 
Vlaamse parlementsleden die zitting heb
ben in de commissie Leefmilieu en wil
den het hebben over decreetswijzigingen 
aangaande het nutrientengehalte. Het 
bezochte lid blijkt volgens de foto 
VUSdD-er/os Bex te zijn maar het week
blad maakt daar geen melding van. 
Het Vlaams parlementslid kreeg inder
daad een delegatie van acht landbou
wers, aangesloten bij de Boerenbond, aan 

de deur in Herent. In de ochtend van don
derdag 19 oktober jL, net voor Bex zich 
Brussel en commissiewaarts spoedde. 

DOSSIERKENNIS 

De boeren deden hun beklag over het feit 
dat de meesten van hen pas in september 
werd gemeld hoeveel mest hun dieren 
dit jaar mogen produceren. Daarbij kre
gen enkelen zelfs te horen dat het minder 
moet. Produceren ze teveel dan hangt ze 
een zware heffing boven het hoofd. Bex 
aanhoorde de klacht en gaf, volgens een 

verslag in Het Nieuwsblad, tot verrassing 
van de protesterende landbouwers blijk 
van een grondige dossierkennis. Hij kon 
hen meedelen dat voor de landbouwers 
die hun mestcijfer voor dit jaar nog niet 
hebben gekregen de heffing dan ook met 
een jaar is uitgesteld. 
Na het goede nieuws kwam ook het pro
bleem van de niet-vergimde veeteeltbe
drijven ter sprake Zij worden als niet 
bestaande beschouwd en kregen dus een 
mestquotum van nul toegewezen. Het 
wordt zaak, aldus Bex, om deze maffiose 
praktijken op te sporen. 

Cursus '2000 jaar Vlaanderen' 
Het Vormingscentrum L Dosfel organi
seert cursussen '2000 jaar geschiedenis 
van Vlaanderen' 
De lezingen worden verzorgd door dr 
Fransjos Verdoodt, afgevaardigd beheer
der en directeur van het ADVN. 

INHOUD 

Deze cursus biedt een geïllustreerd over
zicht van 2000 jaar geschiedenis van onze 
gebieden, vanaf het ontstaan van de 
Germaans-Romaanse taalgrens tot van
daag. 

Daarbij worden de ontwikkelingslijnen 
aangegeven die lopen via de proto-natie 
Vlaanderen, de steden-democratie, de 
Bourgondische Nederlanden, het wereld
rijk van keizer Karel, de scheidmg van de 
Nederlanden, het bewind van de 
Habsburgers, de Franse en de Hollandse 
tijd, het koninkrijk België, de Europese 
Unie. 

Om te besluiten wordt de federale inrich
ting van Belgiè gesitueerd in de bredere 
context van de federale en semi-federale 
regimes in Europa en in de wereld. 

PRAKTISCH 

De cursus loopt over 2 avonden, duurt 
ongeveer 2,5 uur per avond en start tel
kens om 20u. 

Het deelnemersgeld bedraagt 500 fr. voor 
de 2 avonden. Studenten en +65-jarigen: 
300 fr. 
Hier de lijst met de data en plaatsen waar 

de lezingen doorgaan 
Aalst: maandagen 6 en 13 november in 't 
Apostelken, Apostelstraat 1, (kerk 
Mijlbeek) te Aalst. 

Dilbeek: donderdag 26 oktober en dins
dag 5 december, Ninoofsesteenweg 230 
te Dilbeek. 
Berchem: donderdagen 7 december en 
14 december in Cultureel Centrum 
Berchem, Driekoningenstraat 126 te 
2600 Berchem. 

Tielt: donderdagen 16 november en 23 
november in 't Vossenhol, (Keldertheater 
CC GildhoO, Sint-Michielstraat 7 te Tielt 

Genk: woensdagen 22 en 29 november 
in 't Koetshuis, Domein Bokrijk te Genk. 

INSCHRIJVINGEN 

Inschrijven kan telefonisch, per e-post, of 
via fax naar Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel, t.a.v Hilde Houwen. 
Het deelnemersgeld vooraf storten op 
rekeningnummer 435-2018891-13 van 
Vormingscentrum L. Dosfel, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. Tel.: 
02/219 25.00, fax 02/217.35.10, e-post: 
hilde.houwen@vu.be 

VU&ID in 50 bestuurscolleges 
Alhoewel nog met alles in kannen en kruiken is en bestuursakkoorden steeds 
kunnen 'gaan schuiven' kan met voorzichtige zekerheid meegedeeld wor
den dat vanaf 1 januari 2001 VU&ID-verkozenen bestuursverantwoordelijk-
heid zullen dragen in zo'n vijftig gemeenten en steden van Vlaanderen Wij 
zetten ze op een rijtje 
Antwerpen 
Bonheiden, Brasschaat, Edegem, Kapellen, Laakdal, Mechelen, Mortsel, 
Nijlen, Ranst, St -Katelijne-Waver, Zoersel 
Limburg 
As, Bilzen, Diepenbeek, Lanaken, Riemst, Tessenderio, Voeren 
Oost-Vlaanderen 
Assenede, Beveren, Buggenhout, Dendermonde, Evergem, Gent, Kaprijke, 
Kruibeke, Laarne, Lebbeke, Ninove, Merelbeke, Stekene, Waarschoot 
Vlaams-Brabant 
Bierbeek, Haacht, Herent, Huldenberg, Kortenaken, Lennik, Rotselaar, 
Tervuren 
West-Vlaanderen 
Ardooie, De Haan, Dentergem, Gistel, Hooglede, Knokke-Heist, Koksijde, 
Kuurne, Wielsbeke, Zedelgem 

26 oktober 2000 
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270 miljoen 
EU-geld voor 

Antwerpen-Zuid 
• UIT DE REGIO • 

Europarlementslid Bart Staes (VU&ID) is 
verheugd over de beslissing van de 
Vlaamse regering om de Antwerpse 
Zuidrand te erkennen als Urban ü-gebied. 
Deze erkenning gaat gepaard met een 
subsidie van 270 miljoen frank uit het 
Europese Urban-fonds. Aan de basis van 
de positieve beslissing ligt onder meer de 

O n i.in'^ 

www.volksonie.be 

grensoverschrijdende samenwerking met 
de collega-europarlementsleden Kathleen 
Van Brempt (SP) en Dtk Sterckx (VLD). 
Urban financiert 'de economische en 
sociale rehabilitatie van in crisis verke
rende steden en voorsteden met het oog 
op een duurzame stadsontwikkeling'. 
Bij de voorstelling van z'n rapport 
'Investeren in 't Stad, investeren in men
sen' over het Urban I-project in 
Antwerpen-Noord op vrijdag 26 mei had 
Staes reeds gepleit voor een tweede 
Urban-project in de metropool. Hij wees 
erop dat de subsidies uit het Urban I-
fonds hadden bijgedragen tot een voor
zichtige heropleving van Antwerpen-
Noord in de periode '94-'99. 

SAMENWERKING 

Aan z'n overwegend positieve evaluatie 

van het Antwerpse Urban-project koppel
de Staes toen het voorstel om een Urban 
D-dossier in te dienen voor de Zuidrand. 
Het gebied omvat gedeelten van het Kiel 
en het district Hoboken, het telt 49.000 
inwoners. De Zuidrand kan terugblikken 
op de glorietijd van het interbellum 
(Olympische Spelen en Wereldtentoon
stelling) en de ontwikkeling van waterge
bonden industrie (Cockerill Yards), maar 
de betrokken wijken zijn sindsdien een 
beetje weggedeemsterd. 
„Met de beslissing van de Vlaamse rege
ring kan de Zuidrand nieuw leven wor
den ingeblazen", aldus Staes,,.belangrijk 

is wel dat men rekening houdt met de 
bekommernissen van de bevolking. Dit 
vereist een gezamenlijk optreden over de 
partijgrenzen heen en een vlotte samen
werking tussen de inwoners, de lokale 
besturen, Vlaanderen en Europa. Enkel 
op die manier kan werk worden gemaakt 
van een duurzaam en vernieuwend stede
lijk beleid én kan de voedingsbodem van 
extreem-rechts worden weggenomen." 
Aan het Europese Urban-budget dient 
nog de steun van het Vlaams gewest en 
de stad Antwerpen te worden toege
voegd. 

(fv) 

Binnenkort 
kan ook 
Hoboken 
genieten van 
Eu-steun. 
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OOST-VLAANDEREN 
Ma. 6 nov. AALST: Eerste deel van 

een tweedelige cursus over '2000 jaar 
geschiedenis van Vlaanderen' door F.J. 
Verdoodt. Om 20u. in 't Apostelken, 
Apostelstraat 1 (kerk Mijlbeek). Deelname 
volledige cursus: 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 F.J. 
Verdoodt. Om 20u. In 't Apostelken, 
Apostelstraat l (kerk Mijlbeek). Deelname 
volledige cursus: 500 fr, studenten en 65-F 
300 fr. Org.: VCLD. Info: 02/219.25.00 

Za. 25 nov. CENTBRUCCE: Opening 
fototentoonstelling. Om I5u. in 
Dienstencentrum, Braemkasteelstraat. 
Open op werkdagen tijdens werkuren, za. 
en zo. van 10 tot 17u. Org.: Dr. J. 
Goossenaertsknng. Info: D. Matton, 
09/231.45.05. 

Za. 2 dec. CENTBRUCCE: Uitreiking 
'Torenwachtersprijs' aan Eva Bal. Om 15u. 
in de trouwzaal van het Dienstencentrum, 
Braemkasteel straat. Org.: dr J. 
Goossenaertskring. InfO: 09/231.19.41. 

WEST-VLAANDEREN 
Zo. 29 okt. ZWEVECEM: 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 oict. IZECEM: Eros en 
Thanatos in de schilderkunst van de 15de, 
16de en 17de eeuw, door lic. Freya Malfait. 
Om 20u. In de Plantijnzaal (stadsbib), 
Wolvenstraat. Inschrijven bij Josée Bogaert 
(051/30.10.39). Org.: VSVK. 

Za. 4 nov. lEPER: Sint-Maarten 
bezoekt kinderen en kleinkinderen van 
Wl-leden. Van 14 tot I8u. Ook op S/11 van 
14 tot 17u. Wie een bezoek wenst kan bel
len tot 1/11 bij Leen Kestelyn-Rommens 
(057/20.44.18 - na 18u.) 

Zo. 5 nov. IZECEM: Wandeling In 
Heule, Org. door dhr. en mevr. Verschuere-
Dejonghe. Org. Wandeclub Vlaams Huls. 

Ma. 6 nov. ROESELARE: 
Seniorengezelschap 'Graag gedaan' met 
Simonne-Kapsalon, Roger-Kadé en Gerard-
Kastar Om 14u.30 in PC Kattenstraat 29 te 
Roeselare. Org.: WVG-Roeselare. 

Wo. 8 nov. BRUCGE: J. Rau over 
'Beluiken in Brugge'. Om 15u. in PCH 
Magdalena, Violierstraat 7. Deelname: 70 
fr., met koffietafel 150 fr Deuren vanaf 
14u. org.: VVVC-Brugge-Centrum 
(050/67.31.29). 

Dl. 14 nov. IZECEM: Voordracht 
'Izegem vroeger' door Ingrid Scherrens. 
Om 20u. In de Drie Gezellen. Org. FW-
Izegem. 

Do. 16 nov. TIELT: Eerste deel van 
een tweedelige cursus over '2000 jaar 
geschiedenis van Vlaanderen' door F.J. 
Verdoodt. Om 20u. in 't Vossenhol, 
(Keldertheater CC Gildhof), Sint-
Mlchielstraat 7 te Tielt. Deelname volledige 
cursus: 500 fr, studenten en 65-»- 300 fr 
Org.: VCLD. InfO: 02/219.25.00. 

Wo. 22 nov. BRUGGE: Jacques 
Willems over 'De vliegtuigcrash op de wijk 
SInt-Jozef in WO II'. Om 15u. in PCH 
Magdalena, Violierstraat 7. Deelname: 70 
fr., met koffietafel 140 fr. Deuren om I4u. 
Org;: VVVG-Brugge-Centrum 
(050/67.31.29). 

Do. 23 nov. TIELT: Tweede deel van 
een tweedelige cursus over '2000 jaar 
geschiedenis van Vlaanderen' door F.J. 
Verdoodt. Om 20u. In 't Vossenhol, 
(Keldertheater CC Gildhof), Sint-
Michielstraat 7 te Tielt. Deelname volledige 
cursus: 500 fr, studenten en 65+ 300 fr 
Org.: VCLD. Info: 02/219.25.00. 

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

Do. 30 nov. BRUCGE: Leeskring 
WVG-Brugge-Centrum. Bespreking boek 

'Eclips' van Bemlef o.l.f. Omer Dombrecht. 
Om 14U.30 in De Gulden Spoor, 't Zand 22. 

Ma. 4 dec. ROESELARE: Bezoek van 
Sinterklaas aan WVG-Roeselare; Om 
14U.30 In PC, Kattenstraat. Org. WVG-
Roeselare. 

Ma. 4 dec. lEPER: Cursus 
Bloemschikken. Om 19u. in het zaaltje van 
het Trefcentrum (West-Flandria), Hules 
Capronstraat 15. Org. en info: Wl. 

Za. 9 dec. TIELT: Overwinningsfeest 
van de Tieltse VU&ID. Om 19u. in het 
Ontmoetingscentrum te Aarsele. Met 
warme beenhesp, gevolgd door gezellig 
samenzijn. Deelname: 500 fr Kaarten bij 
bestuursleden. 

Ma. 11 dec. ROESELARE: WVG-
Roeselare bespreekt boek 'De Kraai' van 
Bavo Claes, o.l.v. IngrId Scherrens. Om 
14U.30 in de Gaaipersstraat 2 te Roeselare. 
Org.: VWG-Roeselare i.s.m. VCLD. 

Dl. 12 dec. IZEGEM: Kerstfeest van 
FW-lzegem. Info bij Renata Blondeel, 
051/30.48.08. 

Za. 16 dec. IZECEM: Hutsepotteling 
van Wandelclub Vlaams Huis. Info bij de 
clubleden. 

VLAAMS-BRABANT 
Do. 26 Okt DILBEEK: Eerste deel van 

een tweedelige cursus over '2000 jaar 
geschiedenis van Vlaanderen' door FJ. 
Verdoodt. Om 20u. In de 
Nlnoffesesteenweg 230 te Dllbeek. 
Deelname volledige cursus: 500 fr, stu
denten en 65-f 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 F.J. 
Verdoodt. Om 20u. in de 
Nlnoffesesteenweg 230 te Dllbeek. 
Deelname volledige cursus: 500 fr, stu
denten en 65-1- 300 fr Tweede deel op di. 
5/12. Org.: VCLD. InfO: 02/219.25.00. 

LIMBURG 
Wo. 22 nov. GENK: Eerste deel van 

een tweedelige cursus over '2000 jaar 
geschiedenis van Vlaanderen' door F.J. 

Verdoodt. Om 20u. in 't Koetshuis, Domein 
Bokrijk, 3600 Genk. Deelname volledige 
cursus: 500 fn, studenten en 65H- 300 fr 
Org.: VCLD. Info: 02/219.25.00. 

Wo. 29 nov. GENK: Tweede deel van 
een tweedelige cursus over '2000 jaar 
geschiedenis van Vlaanderen' door FJ. 
Verdoodt. Om 20u. In 't Koetshuis, Domein 
Bokrijk, 3600 Genk. Deelname volledige 
cursus. 500 fr, studenten en 65-i- 300 fr 
Org.: VCLD. Info: 02/219.25.00. 

ANTWERPEN 
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. 

Wo. 6 dec. TURNHOUT: Jaak Peeters 
spreekt over 'Zoeken naar waarheid'. Om 
20u. in CC De Warande, Keldercafé. 
Toegang griatls. Org.: Vlaamse Kring 
Turnhout. Info: Klara Hertogs, 
014/72.45.79. 

Do. 7 dec. BERCHEM: Eerste deel van 
een tweedelige cursus over '2000 jaar 
geschiedenis van Vlaanderen' door FJ. 
Verdoodt. Om 20u. In Cultureel Centrum 
Berchem, Driekoningstraat 126 te 
Berchem. Deelname volledige cursus: 500 
fr, studenten en 65-1- 300 fr Org.: VCLD. 
InfO: 02/219.25.00. 

Do. 14 dec. BERCHEM: TWeede deel 
van een tweedelige cursus over '2000 jaar 
geschiedenis van Vlaanderen' door FJ. 
Verdoodt. Om 20u. in Cultureel Centrum 
Berchem, Driekoningstraat 126 te 
Berchem. Deelname volledige cursus: 500 
fr., studenten en 65+ 500 fr Org.: VCLD. 
InfO: 02/219.25.00. 

Vr. 15 dec. PUURS: Dansfeest van 
VU&ID-Puurs, met optreden van Margriet 
Hermans en aansluitend discobar In de 
polyvalente zaal van CC de Kolelbloem in 
Puurs. Deuren vanaf 20u.30. Kaarten in 
vvk. aan 150 fr bij Inge Faes 
(0477/332.914), aan de kassa 200 fr. 
steunkaarten: 100 fr Met gratis tombola 
op de kaarten.. 
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Op donderdag 9 november a.s. komt de 
Amerikaanse blinde zanger Ray Charles naar het 
Kutpke in Cent De onvermoeibare Charles staat 
voor een boeiende mix van soul, blues, jazz en 
vooral gospel. Ray Charles heeft een stem als geen 
ander, met zijn vele, onderschelden stemvolumes 
grijpt hij de luisteraar naar de keel in vergelijking 

met sommige generatiegenoten als Fats Domino 
houdt Charles er niet van zijn publiek te bedrie
gen De zwarte zanger blijft het beste van zichzelf 
geven en teert niet enkel op zijn populahteit. Al 
moet men er doorgaans wel een inleidend half uur 
van zijn overigens uitstekend orkest bij nemen 
Zijn nu reeds legendarisch achtergrondkoor de 

In concert 
Raelett's zorgt steevast voor een hartverwarmen
de apotheose 

Ray Charles op donderdag 9 november om 19 u. 
In het Kulpke In Gent, Citadelpark Cent. 
Voor tickets, bel: 09/242.81.54. 

• CULTUUR • 

Marcel MInnaert: 
een ongewenste Vlaming? 

Marcel MInnaert, 

Vlaamse steunpi

laar van de ster

renkunde In 

Nederland. 
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Te Utrecht, op het adres Leuvenlaan 4, 
heeft de universiteit voor haar faculteit 
Natuur- en Sterrenkunde sedert 5 maart 
'98 een nieuw bouwwerk in gebruik 
genomen. Dit gebouw wordt gedragen 
door pijlers die samen de naam 

'Minnaert' vormen en illustreert het 
respect en de hulde voor een verbeten 
Vlaming die zich in Nederland tot steun
pilaar van de sterrenkunde ontpopte. 

RADICAAL 

Op donderdag 26 oktober is het 30 jaar 
geleden dat Marcel Minnaert te Utrecht 
overleed. Deze geboren Bruggeling (12 
februari 1893) promoveerde tijdens het 
oorlogsjaar 1914 tot doctor in de Biologie 
aan de (toen nog Franstalige) Gentse uni
versiteit. In hetzelfde jaar trad Minnaert 
toe tot de groep Jong Vlaanderen die 
onder de slogan 'Verdwijnen moet de 
naam en de staat België', (voor die tijd) 
wel erg radicale standpunten verdedigde 
zoals verplicht onderwijs in het 
Nederlands tot 14 jaar, voortgezet onder
wijs tot 18 jaar, Nederlands van laag tot 
hoog in onderwijs, gerecht, leger en 
administratie. 

Minnaert ging ervan uit dat een nauw 
samengaan met Nederland het beste mid
del was om de achteruitstelling en de 

barre mistoestanden in Vlaanderen op te 
heffen. Hij verzette zich dan ook tegen 
elke afhankelijkheid van Duitsland. Toen 
de Gentse universiteit op Duits initiatief 
werd vernederlandst en er zich een 
tekort aan geschoold personeel afteken
de, aanvaardde hij niettemin een profes
soraat. Deze stap werd Miimaert na de 
oorlog zwaar aangerekend maar, samen 
met veel andere Vlaamse bannelingen, 
was hij zo gelukkig om in Nederland asiel 
te vinden en er aan de Utrechtse universi
teit een prachtige loopbaan te beginnen. 
Tijdens zijn professoraat ontwikkelde 
Minnaert een sterrenkundig practicum 
dat wereldwijd werd bewonderd. In 1937 
werd hij ook directeur van de Utrechtse 
sterrenwacht en daarnaast vond hij nog 
de tijd om, via de trilogie 'De natuurkun
de van het vrije veld' (Engelse heruitgave 
in 1996), zijn wetenschap te popularise
ren. 

Als hulde aan een andere merkwaardige 
Bruggeling, verzorgde Miimaert ook de 
heruitgave van de werken van Simon 
Stevin. 

HOOP 

Bevlogen en gerijpt is Marcel Minnaert 
steeds de idealen van zijn jeugd trouw 
gebleven. Wars van elke dwang en dus 
bevrijd van zowel de Belgische als de 
nationaal-socialistische eenheidsworst, 
moesten de Lage Landen mee opgaan in 
de vaart der volkeren. Tijdens de oorlog 
1940-'45 werd hem dat standpunt onder 
de bezetter nog eens zwaar aangerekend 
en het mag een wonder heten dat 
Minnaert de Duitse concentratiekampen 
ook heeft overieefd. 

Bij de inhuldiging van het Minnaert-
gebouw vond men het te Utrecht niet 
nodig om (het soeverein geworden) 
Vlaanderen bij deze gebeurtenis te 
betrekken. 
Vermits inmiddels ook een Minnaert-bio-
grafie werd aangekondigd, leeft nog een 
klein stukje hoop dat, naar aanleiding van 
het dertigste jaar na zijn overlijden, aan 
de gehele Minnaert recht zal worden 
gedaan en uit zijn lering les zal getrokken. 

Guide Van In 

Als de arend weent 
Onder de titel 'Klaagzang van een vogel' 
werd een bloemlezing van dcTfiooiste 
gedichten van de 20ste eeuw uit Kosova 
en Albanië, samengesteld en vertaald 
door Koen Stassijns, en vorige week aan 
de pers voorgesteld op het kabinet van 
minister van Cultuur Bert Anciaux, die er 
trouwens het voorwoord voor schreef 
Deze co-editie van de uitgeverijen 
Lannoo (Tieh) en Atlas (Amsterdam) 
werd voor een vrij talrijk publiek ingeleid 

door Europees parlementslid Bart Staes, 
net terug van een bezoek aan Kosova. Het 
verbaasde Staes geenszins dat de samen
steller van de Albanese bloemlezing net 
als hijzelf en vele anderen in de ban 
geraakt was van dit roerige gebied met 
zijn tragische geschiedenis, zijn rijke cul
tuur en zijn beklijvende poëzie. 
Duidelijk nog onder de indruk van zijn 
reiservaringen weidde de inleider even 
uit over de actuele situatie in Kosova. 

Mijn land 
Wanneer ik doodga, laat mij dan veranderen in gras 
op mijn bergflank in de lente, 
in de herfst verander ik in zaad. 

Wanneer ik doodga, laat mij dan veranderen in water, 
mijn mistige adem 
valt op de welden neer als regen. 

Wanneer ik doodga, laat mij dan veranderen in steen, 
en laat mij op de grenzen 
van mijn land een grenspaal zijn. 

Martin Camaj 
(1925-1992) 

Waar hij vorig jaar teruggekeerd was met 
een gevoel van verontwaardiging om de 
schandelijke wreedheden die daar 
gebeurd waren, zijn de gevoelens nu 
gemengd. 

Enerzijds vreugde om de nieuwe hoop bij 
de mensen, maar anderzijds droefenis om 
het leed dat nog zichtbaar aanwezig is in 
Kosova. De verwoeste huizen, de 
Servische bezetting van Noord-Mitrovica 
en de mijnstreek, de zowat 1.000 
Albanese politieke gevangenen, de dui
zenden vermisten; het zijn enkele voor

beelden die Staes hierbij naar voren 
bracht. Totaal ontgoocheld is Staes over 
de internationale gemeenschap die zon
der enige voorwaarde de sancties tegen 
Servië opgeheven heeft na de machts
overname door Kostunica. 
Bart Staes verheugde zich over het enga
gement van dichter Koen Stassijns voor 
de Albanese zaak met een knipoog naar 
het Voorwoord van minister Bert 
Anciaux. 

De samensteller van deze merkwaardige 
bloemlezing dankte Bart Staes voor de 
materiële steun aan dit project, prof dr. 
Rexhep Ismajli voor de begeleiding van 
het project, de Kosovaarse dichter Eqrem 
Basha voor de hulp bij de vertaling en 
allen die bijgedragen hebben tot het tot 
stand komen van 'Klaagzang van een 
vogel'. 

Vermelden wij tenslotte ook de uitgebrei
de en degelijke inleiding waarin prof dr. 
Ismajli een overzicht geeft van achtereen
volgens geschiedenis, taal en literaire tra
dities van het Albanese volk. Biblio
grafische gegevens over de gebloemlees
de dichters sluiten de bundel af. 

(kvT) 

=* Klaagzang van een vogel. De mooiste 
gedicbtea uit Kosova en Albanië. Red 
Koen Stassijns. Vitg. lannoo, Tielt. 170 
blz.,595fr. 
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EVA-ministers, 
partüvoorzitters 

en parlementsleden 
samen 

• CULTUUR • 

op donderdag 9 en vrijdag 10 november 
organiseert de Europese Vrije Alliantie 
haar jaarlijks congres. Ditmaal zijn 
Brussel en Antwerpen de gaststeden. EVA 
is de koepelorganisatie van negentien 
volksnationalistische en regionalistische 
partijen, waaronder VU&ID, en ijvert 
voor een meervoudig Europa van volke
ren en regio's. 
Men kan zich inschrijven voor het con
gres in het Europees Parlement, het inter
nationaal feest in Antwerpen (zaal 
Harmonie) en het havenbezoek. De 
alliantie VU&ID en haar partners uit 
Andalusië, Baskenland, Bretagne, 
Catalonië, Galicië, Friesland, Sardinië, 
Schotland en Wales heten alle WIJ-lezers 
van harte welkom. 

Het congres en het havenbezoek zijn gra
tis. Voor de democratische prijs van 650 
fr. (overschrijven op rek. nr. 424-6071331-
24) krijgt u op het internationaal feest in 
Antwerpen een warme maaltijd voorge
schoteld. U heeft de keuze uit een vis-, 
vlees- en een vegetarische pastaschotel 
met voorgerecht, hoofdgerecht en een 
glas wijn. 

PROGRAMMA 

Donderdag 9 november 
9u.: Koffie en onthaal - zaal 1G2 van het 
Europees Parlement. 
9u.30: Verwelkoming door NeUy Maes, 
voorzitter van de Europese Vrije Alliantie. 
9u.45: Europa na de Top van Nice: welke 

VU&ID op TV 
Opnieuw meer Vlaanderen! 

Met het jongste communautair akkoord worden er weer stappen gezet in de 
staats(her)vorming. Een goed binnenlands bestuur, een eigen Vlaamse fisca
liteit, regionalisering van Buitenlandse Handel, Landbouw en 
Ontwikkelingssamenwerking. Het zijn slechts enkele krachtlijnen van het 
Lambermont-akkoord. Welke rol speelde VU&ID hierin en wat heeft de allian
tie verwezenlijkt? VU-voorzitter Geert Bourgeois, senator Patrik 
Vankrunkelsven en de Vlaamse ministers Bert Andaux en Johan Sauwens 
geven tekst en uitleg voor de VNOS- camera's. 

Dinsdag 51 oktober e.k. - TV1 - 23u.10 - na laatavondjoumaal 
Een programma van de Vlaams-Natlonale Omroepstlchting (VNOS) 

vooruitzichten voor volksnationalisme en 
regionalisme? Toekomst van de Europese 
Unie. Verklaring van Brussel over het 
Europa van de regio-staten. 
13u.: Bezoek aan het Vlaams pariement. 
Toespraak door Vlaams minister Bert 
Anciaux. 
Receptie. 
15u.: Debat over culturele identiteit en 
economische ontwikkeling. Professor 
David McCrone (University of 
Edingburgh), auteur van 'The Sociology 
of Nationalism'; professor Frank 
Delmartino (KUL) over culturele identi
teit, zelfbestuur en economische ontwik
keling; Jan Van Doren, adjimct-directeur 
van het VEV over 'De kracht van institu
ties in Europese regio's'. 
18u.30 Busrit naar Antwerpen, zaal 
Harmonie (Mechelsesteenweg). 
20u. Diner, Madingma (Keltische en 
Vlaamse folkmuziek) en discobar. 

Vrijdag 10 november 
9u.30: Werkbezoek Antwerpen (stadsre-

Hollandse vertaling voor Kiekeboe 
De jongste maanden stond de femilie 
Kiekeboe - de populaire Vlaamse strip-
reeks - volop in de belangstelling met 
o.m. een film waarop de nieuwste strip 
'Misstoestanden' niet gebaseerd is en de 
verschijning van een eigen postzegel. 
In de nummer 86 uit de Kiekeboe-rij laat 
geestelijke vader Merbo zijn Fanny een 
verdachte transactie zien op een afgele
gen parking waarbij VS of Victor Staepel, 
een uiterst obscure veehandelaar, een 
belangrijke rol speelt. Als die VS ook nog 
eens de prestigieuze Miss Glamour-ver-
kiezing organiseert, zet Marcel 
Kiekeboe's knappe dochter haar speur
tocht verder. Ze 'infiltreert' door zelf haar 
Miss-kans te wagen... Niet meteen het 
meest spectaculaire Kiekeboe-verhaal 
van de jongste jaren maar wel eentje dat 
een stuk beter is en büjft dan de mis-
kleunfilm van enkele maanden terug. Om 
de computerfreaks te verwennen, kan de 
koper kiezen tussen twee versies. Het 
normale album (160 fr.) of die met CD-
rom (225 fr) met demo stripmaker, film
fragment (titelsong 'My boat'), originele 
potloodschetsen, foto's van de film en 
Screensaver met de albumcovers. 

Nog populairder via postzegel. 

NAAR NEDERLAND 

Daarnaast ligt vanaf deze week de 
Kiekeboe-collectie deel 1 bij de betere 
striphandelaar. Elk volimie (er staan er 
vooriopig 10 op stapel) zal naast 5 verha
len heel wat achtergrondsinfo rond de 

reeks, de tekenaar en de scenario's 
omvatten. Ook de ruggen van de boeken 
zullen zorgen voor een nieuwbakken 
tekening rond de stripfamilie. 
En om Kiekeboe ook bij onze 
Noorderburen eindelijk te lanceren, ver
schijnt er straks een 'Hollandse' vertaling 
van de albiuns. 
,,0p die manier moet het zeker mogelijk 
zijn om de 'Vlaamse' Kiekeboe een inter
nationale uitstraling mee te geven" stelde 
Merho die daarnaast in de wolken was 
met 'zijn' postzegel. 
Meiho: „Nu heb ik eindelijk iets waar 
heel wat van onze BV's mij voor zullen 
benijden. Elke dag zullen immers duizen
den briefschrijvers mijn geesteskinderen 
eventjes bekijken, natmaken en de post
bus ingooien...". 
De postzegel, die vorige maand op de 
markt kwam, heeft een frankeerwaarde 
van 17 frank of 0,42 euro. Hij laat Fanny 
zowaar uit een Postpack springen terwijl 
Charlotte, Marcel en Konstantinopel een 
handje helpen om de doos open te hou
den. 

Haddock 

novatie 't Eilandje en haven). 
12u. Persconferentie (Antwerps 
Perscentrum). 
13u. Receptie op het stadhuis met sche
pen van Financiën, Hugo Schiltz. 

Inschrijvea vóór maandag 6 november 
bij Veerle Wijffels, tel. 02/284.67.21, &x 
02/284.96.42 of e-post; vwijffels@euro-
pati.eaint 9 

Jaak Dreesen 
om te lezen, 
te kijken en 

te horen 
Toen Jaak Dreesen volop bezig was met zijn immens 
ontroerende boekje 'Rook en de geur van rozen', een 
prachtig verhaal over de oorlog, met konijntjes als 
hoofdrolspelers, en schitterend tot een prachtig 
geheel gemaakt door tekenaar Marcel Rouffa, sprak hij 
ons over zijn nieuwste werk. Dat draagt de titel 'Er was 
eens een jongen op zoek naar nooit meer alleen' 
Het is een lange titel voor een niet zo lange poëtische 
impressie van de oud-hoofdredacteur van De Bond en 
auteur van prachtige kinder- en jeugdboeken, af en 
toen waagt Dreesen zich ook aan liedjesteksten o.a, 
voor Miei Cools; hij is dus een veelzijdig man. 
Het nieuwe werk is tegelijk harmonicaboekje en CD. De 
CD werd ingesproken door Bart Peeters en is, zoals 
altijd met deze laatste, erg professioneel gedaan. Men 
luistert geboeid. Wil men tegelijkertijd de tekst lezen 
dan kan dat, die is ook met veel aanvoelen door Erika 
Cotteieerln kleurige beelden uitgetekend. 
'Er was eens...' De drie woorden waar vele sprookjes 
mee aanvangen, maar dit is geen sprookje, eerder het 
verhaal van een jongen met verlatingsangst die een 
gesprek heeft met de kruislieveheer (Zuid-Nederlands 
voor kruisbeeld volgens Van Dale, maar welke 
Nederlander kan dit verbeteren?) die ergens op een 
verlaten plek in zon, wind en regen hangt Als de knaap 
uiteindelijk zijn droeve verhaal heeft uitverteld, komt 
de kruislieveheer van zijn kruis en zegt vol mededogen: 
,,Kom bij me. Ik ben net zoals jij. Van God en de men
sen verlaten zijn wij." 

Twee pareltjes die volgend voorjaar verdienen in de 
prijzen te vallen. 

•» Rook en de geur van rozen. Jaak Dreesen. Ultg, 
Facet, Antwerpen, 53 biz., zwart-wlt lil., 420 fr. 
•> Er was eens een Jongen op zoek naar nooit meer 
alleen. Jaak Dreesen. Ultg. Lannoo, TIelt. 24 blz., kleu
ren III., + CD, 450 fr. 

•p) 
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SCARY MOVIE 

De dag na Halloween kun je in de bios gaan kijken mar 'Scary 
Movie' van regisseur Keenan Ivory Wayans. Hoofdacteurs: Shawn 
en Marlon Wayans. Scenaristen: voornoemde Shawn en Marlon 
plus nog vier anderen. 

Ben je nog geen dertig of ben je echt jong van hart, dan zul je 
smullen van deze teen-horrorfdm die zich afspeelt op een hoge
school, wat een kader schept voor pop-ingrediënten en seks. 
'Scary Movie' is een razend gekke bloemlezing van vele andere 
films waaronder 'The usual suspects', 'The sixth sense', 'The 
matrix', 'Airplane'en 'Nakedgun'. 

NIEUW IN DE BIOS 

Het verhaal gaat als volgt: een groep tieners (allemaal acteurs tussen 
de twintig en de dertig jaar oud) is verbonden door een geheim. 
Tijdens een dronken nacht hebben ze een voetganger overreden. 
En dan komt er een gemaskerde doder- die wel weggelopen lijkt uit 
'Scream '-om de rol van wraakengel op zich te nemen. 
De karakters van deze prent zijn nogal gewoontjes: een dame 
(Carmen Electra) die bedreigd wordt aan de telefoon, een jonge
man (Shawn 'Wayans) die een voetbalcarrière nastreeft, een heet
gebakerde, maar in de kern laffe kerel (Lochlyn Munro), een poe
zelige tv-reporter (Cheri Otter) die net een bestseller schreef 'Jij 

bent dood, ik ben rijk', een slonzig meisje (Shannon Elizabeth) en 

haar beste vriendin (Regina Hall), een liefhebber van pot en hor

rorfilms (Marlon Wayans) en een beroepsmaagd (Anna Friers). 

Ontbreken niet: platte scènes met erecte penissen die als wapen 

worden gebruikt, schetenbumor en blubber met borstimplanta

ten. Allemaal niet zo kies, maar, voor wie zich daarover kan zet

ten, soms ook wel leuk. Het vreemde aan deze film is dat iedereen 

het zo serieus opneemt. Het lijdt evenwel geen twijfel dat de 

acteurs zich hebben geamuseerd. Zuurpruimen en andere zeur-

kousen moeten zich onthouden. Dit is geen oscarwinnaar, maar 

toch C*l/2) 
Willem Sneer 

• MEDIA • 

(* 

s^rsl^ Mrs. Brown Croot-Brittannië, winter 1861 
Koningin Victoria is ondergedompeld in rouw na de 
dood van tiaar echtgenoot en mentor Aibert Ze trel<t 
zich terug uit het publiel<e ieven en dreigt in een 
depressie weg te zini<en. Teneinde raad roept haar 
privé-secretahs, Sir Henry Ponsonby, de nonconformis-
tische John Brown, een loyale bediende van wijlen haar 
echtgenoot, naar het hof Brits historisch l<ostuumdra-
ma uit 1997 van John IVIadden Zat. 28 okt., Ned. 1 om 
23U.14 

^^=^ Panorama Twee jaar na de rampzalige door
tocht van de orl<aan Mich over Honduras en Nicaragua 
ging Diri< Barrez een kijl<je nemen naar de heropbouw 
van het getroffen gebied en de bijdrage daarin van de 
NGO's Zon. 29 okt., Canvas om 20u.30 

^^srs!?' Felderhof ontmoet In een reeks waarin Rik 
Felderhof op bezoek gaat bij de succesvolle 
Nederlanders, ontmoet hij vandaag in Portugal Willem 
van Kooten, de 'aartsvader' van de Nederlandse dee
jays, die in de jaren '60 en '70 razend populair was 
onder het pseudoniem Joost den Draayer IVIaan. 30 
okt., Ned. 1 om 21u. 

^^=^ Halloween Film NIght Special Halloween en de 
met messen bewerkte pompoenen zijn met meer uit 
het straatbeeld weg te denken Kanaal 2 laat de kijkers 
een avond lang griezelen met achtereenvolgens' 
'Mimic' uit 1997 van Guillermo delToro, 'Piranha' uit 
1978 van Joe Dante, en 'The Curse of Frankenstein' uit 
1957 van Terence Fisher. Dins. 31 okt., kanaal 2 vanaf 
21U.05 

Emma Thompson in 
'The Winter Guest', 
woens. 1 nov., 
canvas om 20u.55 

" ï f e ^ Falling In love Amerikaanse romantische film 
van Ulu Grossbard uit 1984. Zoals honderden andere 
pendelaars nemen Frank en Molly elke ochtend dezelf
de trein naar New York City. Ze kennen elkaar niet, maar 
het lot brengt hen samen op een avond in New York, 
waar ze kerstinkopen doen. in de boekhandel Rizolli 
lopen ze elkaar letterlijk tegen het lijf Thuis stellen 
beide vast dat ze eikaars pakjes hebben meegenomen. 
Enkele weken later zitten ze weer samen op de trein ... 
Dond. 2 nov., BBC 1 om lu.10 

^s:^^ ' Leaving Las Vegas Amerikaans drama van Mike 
Figgis uit 1995, naar het autobiografische boek van 
John O'Brien Ben, een filmscenarist en zware drinker, 
krijgt van zijn vnend en agent Peter de bons. Hij besluit 
Hollywood te verlaten en zich met zijn royale afscheids
premie te gaan doodzuipen in Las Vegas. Daar rijdt hij 
bijna een vrouw omver, de zelfbewuste Sera, een hoer
tje dat zware problemen heeft met haar pooier... Vr|j. 
3 nov.. Canvas om 21u.55 

w laams minister van Cultuur Bert Anciaux pleit 
voor een aanpassing van de 

Peheersovereenl<onnst nnet de openbare omroep. 
De minister wil dat cultuur in al zijn facetten aan 
bod komt bij de VRT. Hij sprak over zijn plannen 

met Bert De Craeve, gedelegeerd bestuurder van 
de VRT. 

Kunst en cultuur 
op de VRT 

10 

De aangekondigde herziening van de 
beheersovereenkomst van de VRT gaf 
aanleiding tot besprekingen in de cultu
rele en kunstensector. Op basis o.a. van 
de aanbevelingen van de Raad voor 
Cultuur stelt Bert Anciaux voor om de 
opdracht van de VRT als volgt te formule
ren: „De VRT voert voor de Vlaamse 
Gemeenschap de openbare omroepop-
dracht (1) uit. De instelling heeft de 
opdracht een kwalitatief hoogstaand aan
bod (2) van programma's te brengen en 
dit aanbod bij een zo groot mogelijk aan
tal kijkers en luisteraars te verspreiden. 
Het aanbod van programma's garandeert 
de openbaarheid van het maatschappe
lijk leven op het vlak van politiek, cultuur 
en kennis in Vlaanderen door het ver
strekken van informatie en door het sti
muleren van het debat, in een interactie
ve en educatieve aanpak en door een 
maximale diversiteit van de program
ma's. Het aanbod draagt bij tot de maat
schappelijke betekenisgeving en tot de 
versterking van de culturele competentie 
van de burger ( H ) . Naast sport en ont
spanning brengt de instelling informatie, 
cultuur- en educatieve programma's. 
Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
de kunstbemiddeling, door het informe
ren van het brede publiek over de kunst
actualiteit, door achtergronden, menin
gen en commentaren te integreren in het 
debat over kunst en door het produceren 
van kunstdocumentaires. Tevens werkt 
de instelling systematisch samen met der
den voor de realisatie van artistieke pro
ducties. Het programma-aanbod is 
gericht op alle bevolkingsgroepen. 
Specifieke aandacht wordt besteed aan 
kinderen en jongeren. Het volledige aan
bod van de instelling wordt gekenmerkt 
door de kwaliteit van de programma's, 
zowel naar inhoud, naar vorm als naar 
taalgebruik." 

UITGANGSPUNTEN 

Zoals gezegd is deze formulering er geko
men na gesprekken met vertegenwoordi
gers uit de culturele sector. Zij baseren 

zich op volgende uitgangspunten: 
(1) De VRT voert voor de Vlaamse 
Gemeenschap de openbare omroepop-
dracht uit, zij staat dus ten dienste van het 
algemeen belang. Om te beginnen moet 
al gesteld worden dat het algemeen 
belang niet de optelsom is van zoveel 
mogelijk individuele belangen of interes
ses, want dat leidt naar een debat waar 
enkel het kwantitatief argument geldt. 
Het algemeen belang gaat over de inhoud 
zelf, over de invulling van de openbare 
opdracht, en dus over alles wat van 
belang is om een democratie te doen 
functioneren: ruime toegang tot informa
tie, ontspanning, educatie, cultuur. 

(2) In de huidige beheersovereenkomst 
staat als eerste opdracht van de VRT 'een 
zo groot mogelijk aantal kijkers en luiste
raars bereiken'. In een tweede paragraaf 
wordt omschreven dat de instelling een 
kwalitatief hoogstaand aanbod moet ver
zorgen. Zo geformuleerd is dat een tegen
stelling. Anciaux' tekst keert deze logica 
dan ook om: de opdracht is een kwalita
tief hoogstaand aanbod van programma's 
te brengen en met dit aanbod een zo 
groot en zo gepast mogelijk kijk- en luis-
teraarpubliek te bereiken of een zo rele
vant mogelijke participatie, zowel kwan
titatief als kwalitatief, te bewerkstelligen. 

(3) De 'culturele opdracht' van de VRT 
is voor de Vlaamse minister van Cultuur 
een zeer ruim begrip, omdat het slaat op 
alle sociale activiteiten of gedragingen 
van het individu in de samenleving: 
lezen, mode, tuinaanleg, koken, bekij
ken, beluisteren of actief beleven van de 
schone kunsten enz. Cultuur is een evo
luerend begrip en dus is met cultuur 
omgaan ook leren omgaan met verande
ringen, kritisch en cultuurcompetent 
zijn. Daarom moet de openbare omroep 
een zeer gevarieerd programma-aanbod 
brengen, over alle genres waarin een 
samenleving zich uitspreekt. 

(4) Kennis en cultuur moeten openbaar 
gemaakt worden. Als openbaar medium 
houdt de openbare omroep de mogelijk
heid in om het bestaande cultuur- en 
kunstpubliek via radio en televisie te ver
menigvuldigen, en zo het effect en het 
belang van alle inspanningen voor cul
tuurparticipatie en voor het scheppen 
van kunstactiviteit die de Vlaamse 
gemeenschap reeds doet, te valoriseren. 
Dat kan: 

- door het brede publiek te informeren 
over de kunstactualiteit in het nieuws en 
in actualiteitenprogramma's; 
- door ook achtergronden, meningen en 
commentaren te bieden aan het gesprek 
hierover. Hierbij wijst Anciaux op het uit
zonderlijk belang van de radio (alle net
ten) als een uitstekend medium om 
debatten te openen; 

- door het produceren van documentaires 
en reportages die een bepaald onder
werp meer uitspitten 
- door kwaliteitsvolle verslaggeving over 
eigen cultuurproducten; 
- door het verzorgen van captaties en 
transmissies en het heruitzenden van 
producties waarin de Vlaamse gemeen
schap heeft geïnvesteerd. Hierdoor wor
den meer mensen bereikt voor deze pro
ducties en wordt cultureel en artistiek 
patrimonium opgewaardeerd. 
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Alles kan beter(1) 
„Alles kan beter" zegt M van Liedekerke (WIJ, 19 okt j l ) 
Bert Anciaux vindt het akkoord over de staatshervorming 
echter 'bijzonder goed' Feit is dat het een typisch 
'Belgisch' akkoord is, dus vooral gecompliceerd Leg het 
een gewone Vlaming maar eens kort en duidelijk uit' Ik 
juich in alle geval niet want deze 'vooruitgang' is beslist 
met wat ik ervan verwachtte Zelfs de VLD sprak met zo 
lang geleden heel andere taal 

Karel De Gucht kende de personenbelasting volledig aan 
de gemeenschappen toe, bericht in de krant op 4 novem
ber '98 Volgens hem zouden de gewesten de vennoot
schapsbelasting moeten krijgen en de federale overheid 
de BTW Amper een jaar geleden wilde André Denys dat de 
eigen middelen van de Vlaamse overheid op ten minste 
50 % moesten komen Dat is namelijk normaal in echte 
federale landen zoals de VS en Zwitserland 
Het Vlaams parlement keurde in haar staatshervormings-
resolutie vong jaar de volledige overdracht van de perso

nenbelasting naar de deelstaten goed Wij prijzen ons dus 
'gelukkig' met, alles samen, een kwart en dat pas na een 
aantal jaren (Als het al ooit zover komt want het is met de 
eerste keer dat een akkoord met wordt nagekomen) Om 
een of andere reden werd ook de verguisde leerlingenver-
deelsleutel 'vergeten' Zelfs het hedendaagse, onaan
vaardbaar regionale solidanteitsmechamsme blijft onver
anderd overeind, dus absoluut ondoorzichtig 

Mady Vermeulen, 
Heusden-Zolder 

• WEDERWOORD • 

Alles kan beter (2) 
Natuurlijk kan het communautaire deel 
van het verleden week gesloten akkoord 
beter, gewoon omdat aües beter kan. 
( W , 19okt.jl.) 

Maar iedereen moet beseffen dat vanaf 
nu alle staatshervormende werk traag en 
zeer moeilijk zal verlopen. Wat nu moet 
bedongen worden zijn niet meer de grote 
lijnen van de gewestvorming maar inwik
kelde berekeningen, vereffeningen, 
'details' eigenlijk... 

Er is, dunkt mij, een nieuwe fase ingetre
den, de tijd dat de deelstaten onder elkaar 
gaan beslissen wat ze willen 'nemen' van 
België. 
Of om het met de woorden van de com
mentator van De Standaard (17 okt. jl.) te 
zeggen: ,,Franstalige politici jubelen 
omdat de herfinanciering van de armlas
tige Franse Gemeenschap eindelijk ver
worven is. Als de Vlamingen tegelijk blij 
zijn, kan dat alleen betekenen dat de fede
rale staat weer een beetje meer is uitge
kleed." En dat is toch een stap vooruit. 

Jan de laet, 
Antwerpen 

Donald Dewar 
De interessante beschrijving van de 
figuur Donald Dewar (WIJ, 19 okt. jl. -
'Scotland a Nation Again') door Hans De 
Beider, heeft mij aangenaam verrast. 
Niet alleen 'de mens' achter de Schot, 
maar ook en misschien vooral zijn 
gedachtegang: het verschil tussen regio 
en volk. Ik denk dat Vlaanderen met een
zelfde probleem kampt. Vlaanderen is 
meer dan het gewest van vandaag, maar 
een gewest is nog geen regio en een regio 
is nog geen volk (natie). 'Wie zei ooit 
weer dat er een 'Vlaamse bevolking' is 
maar nog geen "Vlaams volk'? 
Ik heb de indruk dat het debat over dit 
onderwerp - een essentieel onderdeel 
van het Volksimie-wezen! - stilgevallen is. 
Graag had ik daarover meer vernomen, 
tenslotte is de natievorming het alfa en 
het omega van het volksnationalisme. 
Dit is vanoudsher zo, maar heeft met de 
evolutie biimen de Europese Unie, de 
regionalisering, een nieuw aspect gekre
gen. Van een 'nieuw elan' durf ik alleen 
maar dromen. 
Wie in de VU start dit debat? 

L. Smedts, 
Gent 

Spaanse 
wlndhonden 
Als meter van de zusterorganisatie van 
Greyhounds Rescue in België vraag ik 
dringende aandacht voor de systemati

sche mishandeling van windhonden in 
Spanje. 
In dit land, dat lid is van de Europese 
Unie, zijn hondenreimen vrij populair. 
Zolang de honden goed presteren (lees 
'renderen'), worden ze goed verzorgd. 
Maar eenmaal diezelfde honden niet 
meer meekunnen, staat hen een lot te 
wachten dat elke verbeelding tart. Deze 
dieren worden gemarteld, vergiftigd, 
opgehangen en voor dood achtergelaten. 
Het goed presteren van de honden is 
trouwens vaak mede te danken aan het 
toedienen van bepaalde producten. 
De organisatie Greyhounds Rescue poogt 
met beperkte middelen zoveel mogelijk 
van deze dieren te redden. Ze worden 
naar België gebracht, verzorgd en opge
lapt (voor zover dit nog mogelijk is) en 
dan ter adoptie aangeboden. Hierdoor 
krijgen ze uiteindelijk nog een liefdevolle 
thuis die ze verdienen. 
Ik roep hier mijn collega's in het 
Europese parlement op om op Europees 
niveau van de Spaanse overheid te eisen 
dat ze de barbaarsheden ten opzichte van 
deze honden ten volle bestrijdt. België is 
binnen enkele maanden voorzitter van de 
EU en moet duidelijk maken dat dergelij
ke praktijken binnen de Europese Unie 
niet kunnen. 

Margriet Hermans, 
Vlaams volksvertegenwoord^er 

Partllvoorzltters 
In de grote Vlaamse partijen is er nood 
aan bekwame. Vlaamsvoelende voorzit
ters. 
Wij vinden het erg dat de drie grote 
Vlaamse partijen thans geleid worden 
door weinig-Vlaamsvoelende tot zielige 
personen. 
Deze hebben wellicht een bepaalde intel
ligentie, maar komen over als onbekwa
me zeurpieten en, voor wat de VLD 
betreft, als zeer bitsig. 
Met dergelijke partijleiders komen wij 
nooit aan onze rechten als Vlamingen en 
is er praktisch geen sprake van weerwerk 
tegen de Waalse weigerachtigheid. 
Eigenlijk zouden de totaal-onbekwamen 
in CVP en SP zélf hun ontslag moeten 
indienen. En de VLD-er kan dan toch 
maar best zijn aangeboren bitsigheid nut
tig besteden t.o.v de Waalse onwillig
heid. Voor wanneer zelfbestuur? 

H.uitH. 
(naam en adres op de redactie bekend) 

Drielediaheid 
Het Lambermontakkoord wordt ook in 

WIJ niet afgeschoten. Er zitten een paar 
voordelen in. Maar het valt op: er is geen 
enthousiasme. Geen wonder: de extra 
gelden worden niet naar de gemeen
schappen, maar naar de 'gewesten' 
doorgeschoven. Daarmee wordt de stad 
Brussel steeds meer als los van en gelijk
aardig aan Vlaanderen behandeld. 
'Vlaanderen' is steeds meer: het tot zijn 
historisch kleinste dimensies hertelde 
Binnen-Vlaanderen. De gehate gewest
vorming met z'n drieën gaat onder de 
liberalen dus onverminderd door Staan 
wij deze brutale gebiedsroof toe? Zijn 
wij Komen, Moeskroen, Overmaas, de 
Jeker enz. al vergeten? In 1800 was 
Brussel Nederlandser dan Berlijn Duits 
was. Waarom zouden wij geloven in de 
onomkeerbaarheid? Waarom zouden wij 
ons neerieggen bij imperialisme? Dat 
deden de gedekoloniseerde volken toch 
ook niet? Denk erom: geld kan men altijd 
terug verdienen. Grond zijn we voor
goed kwijt. 

Er is nog veel werk voor de Volksunie. 
Jaak Peeters, 

Olen 

Reqerlnqspiannlnq 
Misschien hebben we niet aandachtig 
genoeg geluisterd, noch gelezen, maar in 
heel dat uitgebreide betoog van de rege
ringsverklaring hebben we niets gevon
den over alternatieve land- en tuinbouw, 
noch over pesticiden. 
En dat met al die 'groene' ministers in de 
federale en Vlaamse regering, waarvan 
een enkele een zeer bijzondere staat van 
verdienste 'had' inzake het probleem van 
al dan niet alternatieve gewasbescher
ming 

Van ene Maria Vogels en ene opvliegende 
Magda Aelvoet hadden wij terzake niets 
te verwachten; dat wisten wij. Maar de 
op dat vlak gespecialiseerde Vera Dua, 
die voor de rest een actieve minister is, 
stelt ons bitter teleur. Maak het nog goed. 
Vera, voor je termijn verstrijkt! 
Los hiervan konden we vaststellen dat in 
de zgn. regeringsplaiming niets te verne
men viel over 'confederatie'... 
Is dat nu ook al een vies woord gewor
den' 

Rik Dedapper, 
Geiaardsbergen 

Afhalen van palinggerechten mogelijk 
Openingsuren van maandag tot en met donderdag 

12 uur tot 14 30 uu r - 18 uur tot 21 30 uur 

Zaterdag 18 uur tot 22 uur 

Zondag 12 uur 21 30 uur 

Verlofperiode de maand december 
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Het indrukwekkende archief en de uitge
breide bibliotheek van Michel Seuphor 
werden onlangs verworven voor het 
Openluchtmuseum voor Beeldhouw
kunst te Antwerpen. Dit kon dank zij 
financiële inbreng van de stad Antwer
pen en de vzw Middelheim Promotors. 
Nu archief en bibliotheek gered zijn en 
'weer thuis' in Vlaanderen kunnen ze 
bestudeerd en ontsloten worden. Maar 
wat bevatten zij en wie was die ietwat 
mysterieuze Michel Seuphor? 

TRICKMANSHOLM 

Op 10 maart 1901 werd Fernand 
Berckehers te Borgerhout geboren, hij 
koos als artiestennaam voor Seuphor, 
een anagram van Orpheus. De auteur, 
dichter, filosoof, schilder en criticus 
overleed in Parijs op 12 februari 1999. 
Op 20-jarige leeftijd publiceerde hij al 
het in menig opzicht revolutionaire tijd
schrift Het Overzicht (1921-1925), samen 
met Jozef Peeters. Op typografisch vlak 
was dit tijdschrift een juweeltje; op 
kunsthistorisch vlak werd het een 
'begrip' in Antwerpen. 
Seuphor geraakte ontmoedigd door de 
bekrompenheid en het provincialisme in 
eigen land. In 1925 week hij dan ook uit 
en vestigde zich definitief in Parijs. Van 
op afstand, tot aan zijn stervensuur, bleef 
hij intense belangstelling koesteren voor 
de Vlaamse cultuur en de algemene ont-
voogdingsstrijd van de Vlamingen. Hij 
onderhield trouwens de nodige contac
ten met vooraanstaande Vlamingen. 
Noteren we verder dat hij goed bevriend 
was met belangrijke kunstenaars uit de 
internationale scène, o.a. Peeters, 
Mondriaan, Delaunay, Larionov, Marinet-
ti, Van Tongerioo, Van Doesburg, en vele 
anderen. 

Naast eigen teken- en schilderwerk 
publiceerde hij het toneelstuk 
'L'éphémère est éternel'. 
In 1929 stichtte hij de artstieke groep 
'Cercle et Carré'. Hij publiceerde 'Un 
renouveau de la peinture en Belgique fla-
mande'. In 1939 verscheen zijn autobio
grafische roman 'Les evasions d' Olivier 
Trickmansholm' waarin Seuphor o.m. 
het neerschieten van Herman van de 
Reeck, in de roman heet hij Lode 
Vermael, haarfijn beschrijft. Berckelaers 
stond vlak naast Van den Reeck, zijn 
beste vriend, toen die tijdens de verbo
den 11 julioptocht in 1920 door de orde
strijdkrachten werd neergeschoten. 
In opdracht van Jean Paulhan vertaalde 
hij in 1943 de gedichten van Guido 
Gezeüe in het Frans. Tot op hoge ouder
dom bleef Seuphor een overtuigd 
bewonderaar van Gezelle en kende hij 
diverse van zijn gedichten nog uit het 
hoofd. 

r\ ntmoedigd door het provincialisme van zijn 
geboortestad verliet Michel Seuphor, 

Antwerpen en koos voor Parijs Toch zou hij zijn hele 
leven lang met Vlaanderen verbonden blijven, onder 

meer via de poëzie van Guido Gezelle die hij in het 
Frans vertaalde. Ondertussen hield Seuphor, naasteen 

uitgebreide bibliotheek, ook een eigenzinnig archief bij. 
Beiden werden aangekocht en krijgen een plaats in... 

Antwerpen. 
• UITSMIJTER • 

Uit 1948 dateren zijn belangrijke werken 
'Le Monde est plein d'oiseaux' en het 
encyclopedische standaardwerk 'L'art 
abstrait, ses origines, ses premiers mait-
res'. 
Zes jaar later verscheen zijn monumenta
le studie over het werk van Piet 
Mondriaan, aanvankelijk uitgegeven in 
New York, nadien in Parijs. 
In 1957 volgde zijn 'Dictionaire de la 
peinture abstraite'. De abstracte kunst is 
andermaal het onderwerp van zijn studie 
'La peinture abstraite, sa genese, son 
expansion' (1962). Het jaar 1965 was een 
poëtisch jaar met de verschijning van zijn 
dichtbundel 'Le Style et le Cri', alsook 
zijn verzamelde poèzie, onder de titel 'La 
Vocation des mots'. 

Het ging daarbij om een aantal publica
ties in boekvorm, een reeks albums met 
persknipsels over de activiteiten van 
Seuphor zelf, een reeks agenda's en noti-
tieboeken, mappen met correspondentie 
en diverse bescheiden over specifieke 
dossiers, mappen met fotodocumentatie 
in verband met publicaties van Seuphor 
over moderne kunst, inzonderheid beeld
houwkunst en een collectie van originele 
wenskaarten van allerlei kunstenaars aan 
Michel Seuphor. 
De agenda's en notieboeken behelzen 
bijna de volledige actieve loopbaan van 
Seuphor, over een periode van meer dan 
80 jaar. Zij vormen niet alleen de basis 
voor zijn chronologische biografie, maar 
geven ook een perfect inzicht in zijn lite-

Een leven voor 
de avant-garde 

In de laatste dertig jaar van zijn leven 
bleef hij schilderen en publiceren, ging 
hij nog Sanskriet studeren en correspon
deerde hij zowel in het Latijn, het klassie
ke Grieks en het Hebreeuws. Seuphor 
was een Vlaming van uitzonderlijk intel
lectueel en cultureel-artistiek formaat. 

BRIEVEN EN... 

De nagelaten papieren van het 'fonds 
Michel Seuphor' verbleven na zijn dood 
in het kantoor van mevrouw Sophie 
Berckelaers te Grenoble. Het archief 
bestond in totaal uit een l4-tal schabben 
materiaal, opgestapeld in vier kasten, ver
spreid over zo 'n 20 strekkende meter. 

W'Ud 
Inhoud van Nr 14 
Hl LLIX M« KlWSni 

Utl/ICK 

v-t Jtf^HArptf 

Op 20-jarige leeftijd publiceerde Seuphor al 

het in menig opzicht revolutionaire tijd

schrift Het Overzicht (1921-1925) 

rair (zowel poëzie als proza) en kunsthis
torisch werk. 
Ten behoeve van een aantal kunsthistori
sche publicaties, vooral dan 'L'Art 
abstrait' uit de jaren '70, is het interessant 
om weten dat Seuphor zo maar eventjes 
tussen de 8.000 en 10.000 originele foto's 
van moderne kunstwerken verzamelde. 
Daaronder bevindt zich ook een aantal 
originele persoonlijke foto's van Seuphor. 
Het substantieelste onderdeel van dit ver
worven archief bestaat uit Seuphors brief
wisseling met vrienden, galerijhouders, 
expositiemakers, conservatoren en uitge
vers van over de hele wereld. Bijzonder 
opvallend daarbij zijn de dossiers van 
bekende kunstbroeders zoals Paul 
Joostens, Piet Mondriaan, Francis Picabia, 
Ivan Goll, Georges Vantongerloo, Le 
Corbusier, Fernand Léger, Vassily 
Kandinsky, Theo Van Doesburg, Kurt 
Schwitters e.a. Michel Seuphor had direc
te contacten met de hele Oost-Europese 
avant-garde en de Italiaanse futuristen. 
Zeer zorgvuldig hield hij ook zijn archief 
op orde betreffende de tijdschriften 'Het 
Overzicht', 'De Stijl' en 'Cercle et Carré'. 
Dit brievenarchief kan vooralsnog geschat 
worden op ten minste 20.000 brieven. 
Velen van Seuphors correspondenten 
genoten een wereldbekendheid. 
Verder bevat dit archief nog ongeveer 250 
boeken, brochures en overdrukken van 
zijn eigen werk. Vaak gaat het daarbij om 
werken met correcties en aanvullingen. 

...PLAKBOEKEN 

Er zitten ook een 19 plakboeken in over 
de periode 1919-1994, met kranten- en 
tijdschriftenknipsels van en over 
Seuphor, doorspekt met originele per

soonlijke documenten. Er waren ook nog 
concrete objecten, zoals schildersgerief 
en een tekentafel, alsook bandopnamen, 
films en foto's. 
Vergeten we ook niet de doos met zo 'n 
300 grafische werken van vrienden. 
Dit archief heeft dus een bijzonder grote 
cultuur- en kunsthistorische waarde. De 
betekenis van Michel Seuphor voor het 
kunst- en cultuurleven van zijn tijd staat 
buiten kijf. In het begin van de jaren '20 
was hij een sleutelfiguur in de 'histori
sche' avant-garde te Antwerpen, samen 
met vb. Paul van Ostaijen, Jozef Peeters 
en Roger Avermaete. 
Zijn rol bij de uitgave van het avant-
garde-tijdschrift 'Het Overzicht' (1921-
1925), eerst met Geert Pijnenburg, later 
(1922) met Jozef Peeters als co-directeur, 
kan in de geschiedenis van de kunst niet 
onderschat worden. 
Niet alleen door zijn belangrijke publica
ties, maar ook door het eigen artistieke 
werk neemt Michel Seuphor een promi
nente plaats in binnen de internationale 
avant-garde. Hij zal blijven uitstralen als 
de grote promotor van de abstracte 
kunst, dit naast zijn veelvuldige activitei
ten als autonoom beeldend kunstenaar, 
publicist en organisator van talloze artis
tieke evenementen. 

Het nu verworven archief en de biblio
theek vormen ontegensprekelijk onmis
baar studiemateriaal voor de kennis van 
leven en werk van de kunstenaar. 
Antwerpen was het moreel verplicht aan 
deze beroemde zoon om met alle moge
lijke middelen dit omvangrijke materiaal 
te verwerven. Dat dit mogelijk was, is 
een belangrijk cultureel feit. 
De grootheid van een volk bestaat voor 
een belangrijk gedeelte in de herinnering 
en eerbied die het weet op te brengen 
voor zijn belangrijke vertegenwoordi
gers. Het is ook de erkenning van het feit 
dat Vlaanderen op het culturele vlak een 
uitstraling en faam hoog te houden 
heeft. 

Dirk Stappaerts 

MIchei 
seuphor, een 
leven in dienst 
van de avant-
garde. 
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